ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้ง และจำนวนวันที่ลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และพนักงานจ้างตามภารกิจ

๏

องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จัง หวัด นครศรีธ รรมราซ ตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) มีพนักงานส่วนตำบลจำนวน ๑๗ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา พนักงาน
จ้างจำนวน ๑๘ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๓๖ อัตรา โดยแต่ล ะตำแหน่งมีภ ารกิจ หน้าที่แ ตกต่างกัน ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน มีความชำนาญงาน
ในหน้าที่แตกต่างกัน มีความชำนาญในหน้าที่แตกต่างกัน และมีเขตพื้นที่รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลานสกา จำนวน ๖๕.๕ ตารางกิโลเมตรของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นที่ราบหุบเขา ประมาณ ๔.๓96 มี
การทำการเกษตรบริเวณพื้น ที่ล าดเซิง เขา และมีบ างส่ว นบนภูเขา ส่ว นที่ร าบใช้เป็น ที่อ ยู่อ าศัย และทำ
การเกษตรบางส่วน ประมาณ ๙.๗96 ลัก ษณะภูม ิอ ากาศเป็น แบบมรสุม มี ๒ ฤดู คือฤดูฝน(เริมตั้งแต่เดือน
กัน ยายน - มกราคม) เมื่อฝนตกอาจทำให้พ ื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปิญ หาอุทกภัย และในฤดูร้อน (เริ่ม
ตั้ง แต่เดือ นกุม ภาพัน ธ์-สิง หาคม) มัก ประสบปีญ หาภัยแล้งสำหรับ พนัก งานส่วนตำบล ลูก จ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ต้อ งเตรียมความพร้อมต่อ สถานการณ์ท ี่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการมาปฏิบ ัติราขการและการลาต่างๆ
ขอให้พ ิจารณาถีงความจำเป็น ของเวลาในการมาปฏิบัติราซการและเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ฃอให้คำนึงถึง
การให้บริการแก่ประซาขนในพื้นที่เป็นสำคัญ
เพื่อ ให้ม ีแ นวทางปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การกำหนดจำนวนครั้ง ของการลาหรือ มาทำงานสาย
เพื่อประกอบ การพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพนัก งานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วน
ตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงป็จจุบัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐๕ (๘) และ
(๙) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งขั้น หรือการให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ
๒ ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.๑ มีคุณ สมบัต ิห ลัก เกณฑ์ตามข้อ ๒๐๕ (๘) ของประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
ส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงป้จจุบัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ มีค ุณ สมบัต ิห ลัก เกณฑ์ต ามข้อ ๒๐๕ (๙) ขอประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
ส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราข เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปิจจุบัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ การลาไม่เกิน
กว่าที่กำหนด ตามข้อ ๒๐๕ (๙)
๑.๓ ในครึ่งปีที่แล้วมา มาสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง จำนวน ๑๐ วันทำการ
๒. ผูไ้ ด้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หนึ่งขั้น หรือการให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ
๔ ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
.../๒.๑ มีคุณสมบัติ...

-๒๒.® มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๕ ข้อ ๒๐๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้!ขเพิ่มเติมถึงปึจจุบัน ๓0 ธันวาคม ๒๕๕๘
๖.๒ มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๕ (๙) ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๖๕๔๕ และแก้!ชเพิ่มเติมถึงปีจจุบัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ การลาไม่เกิน
กว่าที่กำหนด ตามข้อ ๒๐๕ (๙)
๒.๓ ในครึ่งปีที่แล้วมา มาสายไม่เกิน ๕ ครั้ง จำนวน ๕ วันทำการ
ประกาศนึ๋ให้ใช้บังคับ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

0

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

