
 

 

 

 
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 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการ
พิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                             

 
      (นายสมหมาย   ทับศรี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

      
     

   

 

 


