
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปง่ไฮ 
เรื่อง การกำหนดจำนวนครัง้การลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ  

และพนักงานจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 230(๘) ได้กำหนด 
ให้พนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจำ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแต่ละครั้ง ต้องไมล่า
หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีหรือผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายกำหนด และเมื่อวิเคราะห์ลักษณะ
งานและสภาพท้องที ่อ ันเป็นที ่ต ั ้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วปรากฏว่า เทศบาลตำบล 
ป่งไฮ เป็นเทศบาลสามัญขนาดกลาง มีพื ้นที่อยู ่ในความรับผิดชอบ 180 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไปยังอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้ในเวลารวดเร็ว บุคลากรในสังกัดทุกคน
สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการได้ทันภายในเวลาราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2558 ลงวันที ่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่งไฮ 
จึงประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาป่วยและลากิจ การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และการ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี ้ 
  1. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยและลากิจ เกินกว่า 23 วันทำการ  
  2. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาทำงานสายเกินจำนวน 10 ครั้ง  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

      ว่าที่ร้อยตรี  
                   (เจนณรงค์  พุทธาอามาตย์) 
        รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน 
             ปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ ปฏิบัติหน้าที่  
           นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ  
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปง่ไฮ 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

และเพิม่ค่าตอบแทนพนกังานจ้างปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------- 

      อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื ่อง  
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ลงวันที ่ 30 
ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลป่งไฮ จึงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและ
เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้

  1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง 
ดังนี ้ 
     ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม เป็นการ เลื่อนข้ัน
เงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  
     ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายน เป็น การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
  2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของ 
อันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  
  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน และหนึ่งขั้น  
      3.1 ครึ่งข้ัน  
   (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ของตนด้วยความสามารถและด้วย  
ความอุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมิน แล้วเห็นว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  
   (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสือ่ม
เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน  
   (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
   (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  



   (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา  
อบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ  
ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
   (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจำนวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี
กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน  
   (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกิน ยี่สิบสาม
วันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้  
        (ก) ลาอ ุปสมบท หร ือลาไปประกอบพิธ ีฮ ัจย์  ณ เม ืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
        (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
         (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือ หลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ  
        (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
        (จ) ลาพักผ่อน  
              (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
        (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
        (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที ่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที ่มีสิทธิได้รับเงินเดือน  
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
        (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่ วันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ  
   3.2 หนึ่งขั้น  
         (1) ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที ่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้  
         (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื ่องใดเรื่องหนึ ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือ 
ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิด 
ริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น  
         (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมี 
การต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ  
                 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ 
ทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  



        (5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยยาก ลำบาก
เป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม  
        (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จ
เป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำให้ผูบ้ังคับบญัชา
ช้ันต้น หรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการ 
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา  
ทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานเทศบาลและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้
นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึง 
นายกเทศมนตรี  
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
       ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

                                                               ว่าที่ร้อยตรี  
                   (เจนณรงค์  พุทธาอามาตย์) 
        รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน 
             ปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ ปฏิบัติหน้าที่  
           นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปง่ไฮ 
เรื่อง การกำหนดจำนวนครัง้การลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ  

และพนักงานจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
--------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 230(๘) ได้กำหนด 
ให้พนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจำ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแต่ละครั้ง ต้องไมล่า
หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีหรือผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายกำหนด และเมื่อวิเคราะห์ลักษณะ
งานและสภาพท้องที ่อ ันเป็นที ่ต ั ้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วปรากฏว่า เทศบาลตำบล 
ป่งไฮ เป็นเทศบาลสามัญขนาดกลาง มีพื ้นที่อยู ่ในความรับผิดชอบ 180 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไปยังอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้ในเวลารวดเร็ว บุคลากรในสังกัดทุกคน
สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการได้ทันภายในเวลาราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการ 
พนกังานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2558 ลงวันที ่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่งไฮ 
จึงประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาป่วยและลากิจ การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และการ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี ้ 
  1. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยและลากิจ เกินกว่า 23 วันทำการ  
  2. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาท างานสายเกินจำนวน 10 ครั้ง  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปง่ไฮ 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

และเพิม่ค่าตอบแทนพนกังานจ้างปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------- 

      อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื ่อง  
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ลงวันที ่ 30 
ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลป่งไฮ จึงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและ
เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้

  1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง 
ดังนี ้ 
     ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม เป็นการ เลื่อนข้ัน
เงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  
     ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายน เป็น การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
  2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของ 
อันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  
  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน และหนึ่งขั้น  
      3.1 ครึ่งข้ัน  
   (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ของตนด้วยความสามารถและด้วย  
ความอุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมิน แล้วเห็นว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  
   (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสือ่ม
เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนง่หน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน  
   (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
   (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  



   (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา  
อบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
   (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจำนวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี
กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน  
   (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกิน ยี่สิบสาม
วันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้  
        (ก) ลาอ ุปสมบท หร ือลาไปประกอบพิธ ีฮ ัจย์  ณ เม ืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
        (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
         (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือ หลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ  
        (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
        (จ) ลาพักผ่อน  
              (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
        (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
        (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที ่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที ่มีสิทธิได้รับเงินเดือน  
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
        (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่ วันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ  
   3.2 หนึ่งขั้น  
         (1) ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที ่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้  
         (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื ่องใดเรื่องหนึ ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือ 
ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิด 
ริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น  
         (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมี 
การต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ  
                 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ 
ทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  



        (5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยยาก ลำบาก
เป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม  
        (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึ่งจนสำเร็จ
เป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำให้ผูบ้ังคับบญัชา
ช้ันต้น หรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการ 
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา  
ทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานเทศบาลและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้
นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเ หนือขึ้นไปตามลำดับจนถึง 
นายกเทศมนตรี  
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
       ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
 

 


