
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
..........................................................  

   

  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้ งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่
เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ก าหนดให้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต.ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง
นี้ให้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ประกอบกับมติ ก.อบต.  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับทราบประกาศนี้ 

  ส าหรับข้อ ๑๒ (๑) (๒) และข้อ ๓๐ ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การรับโอน ให้ ก.อบต.จังหวัดแก้ไขให้สอดคล้อง
กับข้อความดังกล่าวและเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จึงขอให้  
ก.อบต.จังหวัดก าหนดวันที่มีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานต าแหน่งว่าง
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ
ให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน ๖๐ วันนับถึงวันเกษียณ 

  (๑) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล 

 /(๒) การสอบคัดเลือก... 

 



 

-๒- 

 
   (๒) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงาน
ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 

   (๓) การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

  (๔) การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแห่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและประเภท
บริหารท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา 

   ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ี ก.อบต.ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                                                                        
                                                                     (นายสมหมาย  ทับศรี) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  มาตรการด าเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
..........................................................  

   

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการสอบสวนการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  มาตรการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  ๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน โดยอาจจะมอบเป็นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมอบให้ปีละ ๑ ครั้ง 
ส าหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกระดับส านัก/กอง แล้วมาระดับองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติราชการ 
   ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชา  และเพ่ือนร่วมงาน 
   ๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

  มาตรการด าเนินการทางวินัย 
  ๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้
ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๒. มีมาตรการรักษาวินัยโดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชา ปีละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการ
กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎหลัก คือ 

 

 /๒.๑ การดื่มสุรา... 

 



 

-๒- 

 
   ๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
   ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากกฎหมาย
หรือระเบียบก าหนด 
   ๒.๓ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                                                                        
                                                                     (นายสมหมาย  ทับศรี) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด
..........................................................  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๒๖๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 

  ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของตน 

  ๒. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ซึ่ง
อาจใช้วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

  ๓. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

   (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ 
   (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล งานด้านช่าง เป็นต้น 
   (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารและการ
บริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
   (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
   (๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

 

 /๔. ขั้นตอนการ... 



 

-๒- 

  ๔. ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 

   (๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 
    (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละสมควรจะต้องได้รับการ
พัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   (๒) การด าเนินการพัฒนา ให้กระท าดังนี้ 
    (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร 
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้ค าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
    (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธี
ด้วยกัน เช่น การสอบสวน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษา
ราชการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 
   (๓) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระท าดังนี้ 
    (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท างานที่ยากข้ึน
ตามล าดับ 
    (ข) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการท างาน เพื่อตรวจสอบ 
ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
    (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรค านึงถึงสิ่ง
เหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน และอย่าด่วน
ต าหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
    (ง) กระตุ้นและให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
    (จ) ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 

  
                                                                        /(๔) ขั้นตอนติดตามผล... 



 

-๓- 

  (๔) ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
    (ก) มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
    (ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
    (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
    (ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                                                                        
                                                                     (นายสมหมาย  ทับศรี) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  
และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.......................................................... 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๘) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ และเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงประกาศก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิม
ค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี (ครึ่งขั้น) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายดังนี้ 

   ๑.๑  จะต้องมีจ านวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ ๘ (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา
ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไป
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันลาดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
   (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันท าการ 
   (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน 
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
   การนับจ านวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตวัและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะวัน
ท าการ 

 /๑.๒ จะต้อง... 



 

-๒- 

   ๑.๒ จะต้องมีจ านวนการมาท างานสายไม่เกิน ๑๒ ครั้ง และไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

 ๒. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี (หนึ่งขั้น) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลา หรือมาท างานสาย
ดังนี้ 

   ๒.๑ จะต้องมีจ านวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ ๘ (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา
ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไป
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันลาดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
   (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันท าการ 
   (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน 
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
   การนับจ านวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะวัน 
ท าการ  
   ๒.๒ จะต้องมีจ านวนการมาท างานสายไม่เกิน ๘ ครั้ง และไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
  ๓. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ครั้งที่ ๑ หรือครั้งท่ี ๒ ในแต่ละครั้ง 
หากพนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดหรือลาเกิน ๒๓ วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) หรือจงใจละเลย ละทิ้ง 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใน
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
  ๔. การตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานและกลับ จะตรวจสอบจากสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการเป็น
อันดับต้น หากมีเหตุจ าเป็นให้ระบุสาเหตุในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๕ การลาปุวย ลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และการลาอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๕.๑ กรณีลาปุวย (หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน) ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้อ านาจอนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอ 
 

 /หรือจัดส่ง... 



 

-๓- 

หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ การลาปุวยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่ง
เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือ
เห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้มีอ านาจ
อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ หากไม่ส่งใบลาภายใน ๑ วัน ถือว่าขาดราชการ 
   ๕.๒ กรณีลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาล่วงหน้า ๓ วันท าการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุ
เหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาต (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ทราบโดยเร็ว 
   ๕.๓ กรณีลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาล่วงหน้า ๓ วันท าการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการได้ 
   ๕.๔ กรณีลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ
อนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
   ๕.๕ กรณีการลานอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
อนุญาต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
   ทั้งนี้ ให้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด เรื่อง ก าหนดจ านวนครั้งของการลาและ
การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด เพ่ือน าเสนอพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการ
พิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                             

 
      (นายสมหมาย   ทับศรี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

      
     

   

 

 

 


