
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

เรื่อง  การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง รอบการประเมิน ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
……………………………………..………….    

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้พนักง านส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และลูกจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ในแต่ละครั้ง  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์       
ที่ก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายก องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้  แล้วแต่กรณี นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ปัจจุบันมี พนักงานส่วนต าบล จ านวน  12 รายและ
พนักงานจ้าง จ านวน 7 ราย  โดยแต่ละต าแหน่งมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    
ซ่ึงแต่ละต าแหนง่มีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัว มีหน้าท่ีรบัผดิชอบงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน มีความช านาญงาน   
ในหน้าที่แตกต่างกัน บางต าแหน่งมีหน้าที่หรือภารกิจหลักที่ต้องประจ าในส านักงาน แต่บางต าแหน่งต้องลงไป
ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการประชาชนในพื้นท่ี ในบางครั้งอาจมีหน้าที่หรือภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ      
ซึ่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 4 ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองปัตตานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ในบางฤดูกาล โดยเฉพาะ   
ฤดูฝน (ช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม) เมื่อมีฝนตกหนักหรือลมพัดแรง อาจท าให้บางพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน
ประสบปัญหาอุทกภัยหรือวาตภัย ในส่วนของพนักงาน ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จึงต้องเตรียมพร้อม ใน    
การรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดทั้งปี  และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงจัดตั้งอยู่ในเขต
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน  ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน)  
ดังนั้นในการมาปฏิบัติราชการและ การลาต่างๆของพนักงาน ส่วนต าบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง  ขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นของ เวลาในการมาปฏิบัติราชการและ เหตุแห่งการลา     
ทุกครั้ง  ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  

  อาศัยอ านาจตามความใน  15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี       
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)     
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559  องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิง จึงก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   
ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ 1.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป 
  ข้อ 2.  ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 31 มีนาคม 2563) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จะต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวน
หรือครั้งดังนี้  

2.1  ลาพักผ่อนไม่เกินสิทธิ์ตามที่หลักเกณฑ์หรือระเบียบก าหนด 
2.2  ลาป่วยไม่เกินสิทธิ์ตามที่หลักเกณฑ์หรือระเบียบก าหนด 
2.3   ลากิจไม่เกินสิทธิ์ตามที่หลักเกณฑ์หรือระเบียบก าหนด 
2.4   มาท างานสายไม่เกิน  10 ครั้ง   
2.5 ไม่มีการลาใดๆในสัปดาห์สุดท้ายของรอบการประเมินนั้นๆ(หากลาป่วยต้อง   

มีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา) 
   ข้อ 3.  กรณีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ผู้ใดที่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวน  
วันหรือครั้งที่ก าหนดตาม ข้อ 2. แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันควรในเหตุแห่งการลาและ     
การมาปฏบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชี้แจงเหตุผลที่สมควร
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
ได้เป็นการเฉพาะราย  
   ข้อ 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะน าผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน การได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม
การมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล        
คลองมานิง และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
 
                 
 

         (นายซักรี  เจะเตะ) 
         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองมานิง 

 
 
 
 
 
 


