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เรื่อง หลักเกณฑ์กำรมำปฏิบัติรำชกำร กำรลำ และกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน
1. เรื่องเดิม
ตำมที่ ส้ำนักงำนปลัดได้รับมอบนโยบำยจำกผู้บริหำรซึ่งให้พนักงำนส่วนต้ำบล และพนักงำน
จ้ำงทุกคน ถือปฏิบัติในเรื่องของกำรมำปฏิบัติรำชกำร กำรลงเวลำ กำรลำ กำรหยุดงำนต่ำง ๆ นัน โดยเน้นย้า
เวลาในการมาปฏิบัติราชการจะต้องไม่เกินเวลา 08.30 น. หากมาปฏิบัติราชการเกินเวลาดังกล่าวถือว่า
มาสาย และให้เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้รั บ ผิด ชอบงานด้า นบุค คลขี ดเส้ น ด้ ว ยสี แ ดงหลั งเวลา 08.30 น. ของวั น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี
2.ข้อเท็จจริง
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2545 (และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2558 ข้อ 205 (7) ที่ก้ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหรือผู้ได้รับมอบหมำยก้ำหนด
จ้ำนวนครังกำรลำหรือกำรมำท้ำงำนสำย ของพนักงำนส่วนต้ำบลที่จะไม่ได้เลื่อนขันเงินเดือนเป็นหนังสือไว้ก่อน
โดยค้ำนึงถึงลักษณะงำนสภำพท้องที่ อันเป็นที่ตังของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน ส้ำหรับพนักงำนส่วน
ต้ำบล ได้ท้ำเป็นประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ก้ำหนดหลักเกณฑ์จ้ำนวนครังกำรลำหรือกำร
มำท้ำงำนสำย ของพนักงำนส่วนต้ำบลที่จะไม่ได้รับกำรเลื่อนขันเงินเดือน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
บันทึกฉบับนี)
3.ข้อกฎหมาย ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล
สวนที่ 5 การลา
ขอ 310 ในสวนนี " เขำรับกำรตรวจเลือก " หมำยควำมวำ เขำรับกำรตรวจเลือกเพื่อรับรำชกำร
เปนทหำร กองประจ้ำกำร " เขำรับกำรเตรียมพล " หมำยควำมวำ เขำรับกำรระดมพลเขำรับกำรตรวจสอบพล
เขำรับกำรฝกวิชำทหำร หรือเขำรับกำรทดลองควำมพรั่งพรอม ตำมกฎหมำยวำดวยกำรรับรำชกำรทหำร "
องคกำรระหวำงประเทศ " หมำยควำมวำองคกำรที่ไดรับกำรจัดตังขึนดวยควำม ตก ลงระหวำงประเทศทังใน
ระดับรัฐบำลและระดับเอกชน และส้ำหรับองคกำรสหประชำชำติใหหมำยควำม รวมถึงทบวงกำรช้ำนัญพิเศษ
และองคกำรอื่นใดในเครือสหประชำชำติด วย " องคกำรตำงประเทศ " หมำยควำมวำองคกำรหรือสถำบันตำง
ประเทศตำมที่ผู รักษำ กำรตำมประกำศนีจะไดประกำศรำยชื่อใหทรำบ " กำรไปปฏิบัติงำนองคกำรระหวำง
ประเทศ " หมำยควำมรวมถึงกำรไปปฏิบัติงำนตำม โครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรยกำรไปปฏิบัติงำนในองคกำร
ตำงประเทศกำรไปปฏิบัติงำนในตำงประเทศใน ลักษณะเดียวกันกับกำรไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำง
ประเทศรวมทังกำรไปปฏิบัติงำนในหนวยงำนของ องคกำรระหวำงประเทศ หนวยงำนขององคกำรตำงประเทศ
หรือหนวยงำนของรัฐบำลตำงประเทศซึ่งตังอยู ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคำตอบแทนในลักษณะ
เดียวกันกับเงินเดือนจำกองคกำรระหวำง ประเทศองคกำรตำงประเทศ หนวยงำนของรัฐบำลตำงประเทศหรือ
จำกประเทศที่ไปปฏิบัติงำน แตทังนีไม รวมถึงกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบวำดวยกำรอนุมัติใหเดินทำง
ไปรำชกำรหรือกำรจัดกำรประชุม ของทำงรำชกำรกำรไปรับรำชกำรประจ้ำในตำงประเทศ
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-2กำรไปศึกษำฝกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติกำรวิจัย ตำมระเบียบหรือขอบังคับวำดวยกำรใหพนักงำนสวนต้ำบลไป
ศึกษำฝกอบรม และดูงำน ณ ตำงประเทศ " ลำติดตำมคูสมรส " หมำยควำมวำลำติดตำมสำมีหรือภริยำโดย
ชอบดวยกฎหมำยที่ เปนขำรำชกำร พนักงำนสวนต้ำบล พนักงำนสวนทองถิ่นอื่น หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่ง
ไปปฏิบัติหนำที่ รำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนในตำงประเทศ หรือทำงรำชกำรสั่งใหไปปฏิบัติงำนในตำงประเทศ
ตำมควำม ตองกำรของทำงรำชกำรตำมกฎหมำยวำดวยกำรก้ำหนดหลักเกณฑกำรสั่งใหไปท้ำกำรซึ่งใหนับเวลำ
ระหวำงนันเหมือนเต็มเวลำรำชกำรหรื อเต็มเวลำท้ำงำน ตังแต 1 ปขึนไป แตไมรวมถึงกรณีที่คู ส มรสไป
ศึกษำฝกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ตำงประเทศ
ขอ 311 กำรลำทุกประเภทตำมที่ก้ำหนดในสวนนีถำมีกฎหมำย ระเบียบ หรือมติ คณะ รัฐมนตรี
ก้ำหนดเกี่ยวกับกำรลำประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลำและผูมีอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำต 107 กำรลำจะตอง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรลำประเภทนันดวย
ขอ 312 ผูมีอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำต และอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำส้ำหรับ พนักงำน
สวนต้ำบล ใหเปนไปตำมตำรำงที่ก้ำหนดไวทำยประกำศนีในกรณีที่ผูมีอ้ำนำจอนุญำตกำรลำตำม ประกำศนีไม
อยูหรือไมสำมำรถปฏิบัติรำชกำรไดและมีเหตุจ้ำเปนเรงดวนไมอำจรอขออนุญำตจำกผูมี อ้ำนำจไดใหผูลำเสนอ
หรือจัดสงใบลำตอผูมีอ้ำนำจอนุญำตกำรลำชันเหนือขึนไปเพื่อพิจำรณำและเมื่อ อนุญำตแลวใหแจงผูมีอ้ำนำจ
อนุญำตตำมประกำศนีทรำบดวย ผูมีอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำจะมอบหมำยหรือมอบอ้ำนำจโดยท้ำ
เปนหนังสือให แกผูด้ำรงต้ำแหนงใดเปนผูพิจำรณำอนุญำตแทนก็ได
ขอ 313 พนักงำนสวนต้ำบลผู ใดไดรับค้ำสั่งใหไปชวยรำชกำร ณ หนวยงำนอื่นใดของ ทำงรำชกำร
หำกประสงคจะลำปวยลำคลอดบุตรลำกิจสวนตัวลำพักผอน หรือลำเขำรับกำรตรวจเลือก หรือ เขำรับกำร
เตรียมพลในชวงเวลำที่ไปชวยรำชกำร ใหเสนอขออนุญำตลำตอผูบังคับบัญชำของ หนวยงำนที่ไปชวยรำชกำร
แลวใหหนวยงำนนันรำยงำนจ้ำนวนวันลำใหหนวยงำนตนสังกัดของผู นันทรำบ อยำงนอยปละครัง กำรลำ
ประเภทอื่นนอกจำกที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญำตลำตอสวนรำชกำร เจำสังกัดตำมหลักเกณฑที่
ก้ำหนดส้ำหรับกำรลำประเภทนัน
ขอ 314 กำรนับวันลำตำมประกำศนีใหนับตำมปงบประมำณ กำรนับวันลำเพื่อประโยชนในกำรเสนอ
หรือจัดสงใบลำอนุญำตใหลำและค้ำนวณวันลำ ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดรำชกำรที่อยูในระหวำงวันลำ
ประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลำดวยเวนแต กำรนับเพื่อประโยชนในกำรค้ำนวณวันลำส้ำหรับวันลำปวยที่มิใช
วันลำปวยตำมกฏหมำยวำดวยกำร สงเครำะหพนักงำนสวนต้ำบลผูไดรับอันตรำยหรือกำรปวยเจ็บเพรำะเหตุ
ปฏิบัติรำชกำร วันลำกิจสวนตัว และวันลำพักผอนใหนับเฉพำะวันท้ำกำร กำรลำปวยหรือลำกิจสวนตัวซึ่งมี
ระยะเวลำตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตำม ใหนับเปนกำรลำครังหนึ่งถำจ้ำนวนวันลำครังหนึ่ง
รวมกันเกินอ้ำนำจของผู มีอ้ำนำจอนุญำตระดับใดใหน้ำ ใบลำเสนอขึนไปตำมล้ำดับจนถึงผู มีอ้ำนำจอนุญำต
พนักงำนสวนต้ำบลที่ถูกเรียกกลับเขำมำปฏิบัติรำชกำรระหวำงกำรลำ ใหถือวำกำรลำเปน อันหมดเขต เพียง
วันกอนเดินทำงกลับและวันรำชกำรเริ่มตนตังแตวันออกเดินทำงกลับเปนตนไป กำรลำครึ่งวันในตอนเชำหรือ
ตอนบำยใหนับเปนกำรลำครึ่งวันตำมประเภทของกำรลำนันๆ พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งไดรับอนุญำตใหลำ หำก
ประสงคจะยกเลิกวันลำที่ยังไมไดหยุด รำชกำรใหเสนอขอถอนวันลำตอผู บังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงผู มี
อ้ำนำจอนุญำตใหลำและใหถือวำ กำรลำเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลำนัน 108
ขอ 315 เพื่อควบคุมใหเปนไปตำมประกำศนีใหองคกำรบริหำรสวนต้ำบลจัดท้ำ บัญชี ลงเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนสวนต้ำบลในสังกัด โดยมีสำระส้ำคัญตำมตัวอยำงทำย ประกำศนีหรือจะใชเครื่อง
บันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรแทนก็ได ในกรณีจ้ำเปนประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลจะ
ก้ำหนดวิธีลงเวลำ ปฏิบัติรำชกำร หรือวิธีควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนสวนต้ำบลที่มีกำรปฏิบั ติ
รำชกำรในลักษณะ พิเศษเปนอยำงอื่นตำมเห็นสมควรก็ได แตทังนีตองมีหลักฐำนใหสำมำรถตรวจสอบวันลำ
เวลำกำรปฏิบัติ รำชกำรไดดวย
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-3ขอ 316 กำรลำใหใชใบลำตำมแบบทำยประกำศนี เวนแตในกรณีจ้ำเปนหรือรีบดวนจะ ใชใบลำที่มี
ขอควำมไมครบถวนตำมแบบหรือจะลำโดยวิธีกำรอยำงอื่นก็ได แตทังนีตองสงใบลำตำมแบบ ในวันแรกที่มำ
ปฏิบัติรำชกำร
ขอ 317 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะไปตำงประเทศในระหวำงกำรลำตำมประกำศ นีหรือใน
ระหวำงวันหยุดรำชกำรใหเสนอขออนุญำตตอผูบังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำร บริหำรองคกำร
บริหำรสวนต้ำบล กำรอนุญำตของประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลตำมวรรคหนึ่ง เมื่อ
อนุญำตแลวใหรำยงำนคณะกรรมกำรพนักงำนสวนต้ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทรำบดวย
ขอ 318 พนักงำนสวนต้ำบลผูใดไมสำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรไดอันเนื่องมำจำก พฤติกำรณพิเศษ ซึ่ง
เกิดขึนกับบุคคลทั่วไปในทองที่นัน หรือพฤติกำรณพิเศษซึ่งเกิดขึนกับพนักงำนสวน ต้ำบลผูนันและมิไดเกิดจำก
ควำมประมำทเลินเลอหรือควำมผิดของพนักงำนสวนต้ำบลผูนันเองโดย พฤติกำรณพิเศษดังกลำวรำยแรงจน
เปนเหตุขัดขวำงท้ำใหไมสำมำรถมำปฏิบัติรำชกำร ณ สถำนที่ตังปกติ ใหพนักงำนสวนต้ำบลผู นันรีบรำยงำน
พฤติกำรณที่เกิดขึนรวมทังอุปสรรคขัดขวำงที่ท้ำใหมำปฏิบัติรำชกำร ไมไดตอผู บังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึง
ประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลทันทีในวันแรกที่ สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรได ในกรณีที่
ประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเห็นวำกำรที่พนักงำนสวน ต้ำบลผูนันมำปฏิบัติรำชกำรไม
ไดเปนเพรำะพฤติกำรณพิเศษตำมวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหกำรหยุดรำชกำร ของพนักงำนสวนต้ำบลผู นันไม
นับเปนวันลำตำมจ้ำนวนวันที่ไมสำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรไดอันเน่องื มำจำกพฤติกำรณพิเศษดังกลำว ในกรณี
ที่ประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเห็นวำกำรที่ไมสำมำรถมำ ปฏิบัติรำชกำรยังไมสมควรถือ
เปนพฤติกำรณพิเศษตำมวรรคหนึ่ง ใหถือวำวันที่พนักงำนสวนต้ำบลผู นันไม มำปฏิบัติรำชกำรเปนวันลำกิจ
สวนตัว
ขอ 319 กำรลำแบงออกเปน 9 ประเภท คือ (1) กำรลำปวย (2) กำรลำคลอดบุตร 109 (3) กำรลำ
กิจสวนตัว (4) กำรลำพักผอน (5) กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย (6) กำรลำเขำรับกำรตรวจ
เลือกหรือเขำรับกำรเตรียมพล (7) กำรลำไปศึกษำฝกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย (8) กำรลำไปปฏิบัติงำน
ในองคกำรระหวำงประเทศ (9) กำรลำติดตำมคูสมรส
ขอ 320 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำปวยเพื่อรักษำตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลำ ตอผู บังคับ
บัญชำตำมล้ำดับจนถึงผูมีอ้ำนำจอนุญำตกอนหรือในวันที่ลำ เวนแตในกรณีจ้ำเปนจะเสนอหรือ จัดสงใบลำ ใน
วันแรกที่มำปฏิบัติรำชกำรก็ได ในกรณีที่พนักงำนสวนต้ำบลผูขอลำมีอำกำรปวยจนไมสำมำรถจะลงชื่อในใบลำ
ไดจะให ผูอื่นลำแทนก็ไดแตเมื่อสำมำรถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลำโดยเร็ว กำรลำปวยตังแต 30 วัน
ขึนไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึนทะเบียนและรับใบ อนุญำตเปนผูประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบไป
กับใบลำดวย ในกรณีจ้ำเปนหรือเห็นสมควรผูมีอ้ำนำจ อนุญำตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอ้ำนำจอนุญำต
เห็นชอบแทนก็ได กำรลำปวยไมถึง 30 วัน ไมวำจะเปนกำรลำครังเดียวหรือหลำยครังติดตอกันถำผูมีอ้ำนำจ
อนุญำตเห็นสมควรจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตำมวรรคสำมประกอบใบลำ หรือสั่งใหผูลำไปรับกำรตรวจ จำก
แพทยของทำงรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได
ขอ 321 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำคลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลำตอ ผู บังคับบัญชำ
ตำมล้ำดับจนถึงผูมีอ้ำนำจอนุญำตกอนหรือในวันที่ลำ เวนแตไมสำมำรถจะลงชื่อในใบลำได จะใหผูอื่นลำแทนก็
ได แตเมื่อสำมำรถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลำโดยเร็วและมีสิทธิลำคลอด บุตรโดยไดรับเงินเดือนครัง
หนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย กำรลำคลอดบุตรจะลำในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได
แตเมื่อรวมวันลำแลว ตองไมเกิน 90 วัน พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับอนุญำตใหลำคลอดบุตร และไดหยุด
รำชกำรไปแลว แตไมได คลอดบุตรตำมก้ำหนด หำกประสงคจะขอถอนวันลำคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอ้ำนำจ
อนุญำตอนุญำตให ถอนวันลำคลอดบุตรได โดยใหถือวำวันที่ไดหยุดรำชกำรไปแลวเปนวันลำกิจสวนตัว กำรลำ
คลอดบุตรคำบเกี่ยวกับกำรลำประเภทใด ซึ่งยังไมครบก้ำหนดวันลำของกำรลำ ประเภทนัน ใหถือวำกำรลำ
ประเภทนันสินสุดลง และใหนับเปนกำรลำคลอดบุตรตังแตวันเริ่มวันลำ คลอดบุตร
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บัญชำตำมล้ำดับจนถึงผูมีอ้ำนำจอนุญำต และเมื่อไดรับอนุญำตแลวจึงจะหยุดรำชกำรไดเวนแต มีเหตุจ้ำเปนไม
สำมำรถรอรับอนุญำตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลำพรอมดวยเหตุจ้ำเปนไวแลวหยุดรำช กำรไปกอนไดแตจะ
ตองชีแจงเหตุผลใหผูมีอ้ำนำจอนุญำตทรำบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอำจเสนอหรือจัดสงใบลำกอนตำม
วรรคหนึ่งไดใหเสนอหรือจัดสง ใบลำพรอมทังเหตุผลควำมจ้ำเปนตอผูบังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงผู มีอ้ำนำจ
อนุญำตทันทีในวันแรกที่มำ ปฏิบัติรำชกำร
ขอ 323 พนักงำนสวนต้ำบลมีสิทธิลำกิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วัน ท้ำกำร
ขอ 324 พนักงำนสวนต้ำบลที่ลำคลอดบุตร ตำมขอ 321 แลว หำกประสงคจะลำกิจ สวนตัวเพื่อ
เลียงดูบุตร ใหมีสิทธิลำตอเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันท้ำกำรโดยไมมีสิทธิได รับเงินเดือน
ระหวำงลำ
ขอ 325 ผูที่ไดรับอนุญำตใหลำกิจสวนตัวเวนแตกรณีกำรลำกิจสวนตัวเพื่อเลียงดูบุตร ตำมขอ 324
ซึ่งไดหยุดรำชกำรไปยังไมครบก้ำหนดถำมีรำชกำรจ้ำเปนเกิดขึน ผูบังคับบัญชำหรือผูมีอ้ำนำจ อนุญำตจะเรียก
ตัวมำปฏิบัติรำชกำรก็ได
ขอ 326 พนักงำนสวนต้ำบลมีสิทธิลำพักผอนประจ้ำปในปหนึ่งได 10 วันท้ำกำรเวนแต พนักงำน
สวนต้ำบลดังตอไปนีไมมีสิทธิลำพักผอนประจ้ำปในปที่ไดรับบรรจุเขำรับรำชกำรยังไมถึง 6 เดือน (1) ผูซึ่งได
รับบรรจุเขำรับรำชกำรครังแรก (2) ผูซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุสวนตัวแลวตอมำไดบรรจุเขำรับรำชกำร
อีก (3) ผูซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพื่อด้ำรงต้ำแหนงทำงกำรเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตัง แลวตอมำไดรับบรรจุ
เขำรั บ รำชกำรอีกหลั ง 6 เดือน นั บ แตวัน ออกจำกรำชกำร (4) ผู ซึ่งถูกสั่ งใหออกจำกรำชกำรในกรณี อื่ น
นอกจำกกรณีไปรับรำชกำรทหำรตำม กฎหมำยวำดวยกำรรับรำชกำรทหำรและในกรณีไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำม
ควำมประสงคของทำงรำชกำรแลว ตอมำไดรับกำรบรรจุเขำรับรำชกำรอีก
ขอ 327 ถำในปใดพนักงำนสวนต้ำบลผูใดมิไดลำพักผอนประจ้ำปหรือลำพักผอน ประจ้ำปแลวแตไม
ครบ 10 วันท้ำกำร ใหสะสมวันที่มิไดลำในปนันรวมเขำกับปตอ ๆ ไปไดแตวันลำ พักผอนสะสมรวมกับวันลำ
พักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันท้ำกำร ส้ำหรับผูที่ไดรับรำชกำรติดตอกันมำแลวไมนอยกวำ 10 ปให
มีสิทธิน้ำวันลำพักผอน สะสมรวมกับวันลำพักผอนประจ้ำปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันท้ำกำร
ขอ 328 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลำตอ ผู บังคับบัญชำ
ตำมล้ำดับจนถึงผูมีอ้ำนำจอนุญำตและเมื่อไดรับอนุญำตแลวจึงจะหยุดรำชกำรได 111
ขอ 329 กำรอนุญำตใหลำพักผอน ผู มีอ้ำนำจอนุญำตจะอนุญำตใหลำครังเดียวหรือ หลำยครังก็ได
โดยมิใหเสียหำยแกรำชกำร
ขอ 330 ผูที่ไดรับอนุญำตใหลำพักผอนซึ่งหยุดรำชกำรไปยังไมครบก้ำหนดถำมี รำช กำรจ้ำเปนเกิด
ขึน ผูบังคับบัญชำหรือผูมีอ้ำนำจอนุญำตจะเรียกตัวมำปฏิบัติรำชกำรก็ได
ขอ 331 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำอุปสมบทในพระพุทธศำสนำ หรือ พนักงำนสวนต้ำบลที่
นับถือศำสนำอิสลำมซึ่งประสงคจะลำไปประกอบพิธีฮัจยณ เมืองเมกกะ ประเทศ ซำอุดิอำระเบียใหเสนอหรือ
จัดสงใบลำตอผู บังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงผู มีอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำต กอนวันอุปสมบทหรือกอนวัน
เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวำ 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอำจเสนอหรือจัดสงใบลำกอนตำมวรรค
หนึ่ง ใหชีแจงเหตุผล ควำมจ้ำเปนประกอบกำรลำและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอ้ำนำจที่จะพิจำรณำใหลำหรือ
ไมก็ได
ขอ 332 พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตใหลำอุปสมบท หรือได้ รับ
อนุญำตใหลำไปประกอบพิธีฮัจยตำมขอ 331 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทำงไป ประกอบพิธีฮัจย
ภำยใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลำและจะตองกลับมำรำยงำนตัวเขำปฏิบัติรำชกำรภำยใน 5 วัน นับแตวันที่ลำ
สิกขำ หรือวันที่เดินทำงกลับถึงประเทศไทยหลังจำกกำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับ
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ไปแลว หำกปรำกฎวำมีปญหำอุปสรรคท้ำใหไมสำมำรถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตำมที่ขอลำไวเมื่อได
รับรำยงำนตัวกลับเขำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติและขอถอนวันลำ ใหผูมีอ้ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตพิจำรณำ
หรืออนุญำตใหถอนวันลำอุปสมบทหรือ ไปประกอบพิธีฮัจยไดโดยใหถือวำวันที่ไดหยุดรำชกำรไปแลวเปน
วันลำกิจสวนตัว
ขอ 333 พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับหมำยเรียกเขำรับกำรตรวจเลือกใหรำยงำนตัวตอผูบังคับบัญชำ
กอนวันเขำรับกำรตรวจเลือกไมนอยกวำ 48 ชั่วโมง สวนพนักงำนสวนต้ำบลที่ได้รับหมำยเรียกเขำรับกำร
เตรียมพลใหรำยงำนตัวตอผู บังคับบัญชำภำยใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลำรับหมำยเรียกเปนตนไป และใหไป
เขำรับกำรตรวจเลือก หรือเขำรับกำรเตรียมพลตำมวันเวลำในหมำยเรียกนันโดยไมตองรอรับค้ำสั่งอนุญำต
และใหผูบังคับบัญชำเสนอไปตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบล
ขอ 334 เมื่อพนักงำนสวนต้ำบลที่ลำนันพนจำกกำรเขำรับกำรตรวจเลือก หรือเขำรับกำรเตรียมพล
แลวใหมำรำยงำนตัว กลับ เขำปฏิบั ติร ำชกำรตำมปกติต อผู บังคั บบั ญชำภำยใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุ
จ้ำเปนประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลอำจขยำยเวลำใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน 112
ขอ 335 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำไปศึกษำฝกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ตำง
ประเทศใหเสนอหรือจัดสงใบลำตอผูบังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวน
ต้ำบลเพื่อพิจำรณำอนุญำต ส้ำหรับกำรลำไปศึกษำฝกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศใหเสนอหรือ
จัดสงใบลำตอผูบังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเพื่อพิจำรณำ
อนุญำต
ขอ 336 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศใหเสนอหรือ
จัดสงใบลำตอผูบังคับบัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเพื่อพิจำรณำ
โดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑที่ก้ำหนดไวในสวนนี
ขอ 337 กำรไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศมี 2 ประเภท คือ "ประเภทที่ 1" ไดแกกำรไป
ปฏิบัติงำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี (1) กำรไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปน
สมำชิกและเปน วำระที่ตองสงไปปฏิบัติงำนในองคกำรนัน (2) รัฐบำลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงำน
ตำมควำมตกลงระหวำงประเทศ (3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงำนเพื่อพิทักษรักษำผลประโยชนของ
ประเทศตำม ควำมตองกำรของรัฐบำลไทย "ประเภทที่ 2" ไดแก กำรไปปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกประเภทที่ 1
ขอ 338 พนักงำนส่วนต้ำบลท้ำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(1) เปนพนักงำนสวนต้ำบลและปฏิบัติรำชกำรประจ้ำตลอดมำเปนระยะเวลำติดตอกันไม
นอยกวำหำปกอนถึงวันที่ไดรับอนุญำตใหไปปฏิบัติงำน เวนแตผู ที่ไปปฏิบัติงำนในองคกำรสหประชำชำติ
ก้ำหนดเวลำหำปใหลดลงเปนสองป ส้ำหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศประเภทที่ 2 มำ
แลวจะตองมีเวลำปฏิบัติรำชกำรในสวนรำชกำรไมนอยกวำสองปนับแตวันเริ่มกลับเขำปฏิบัติหนำที่รำชกำร
หลังจำกที่เดินทำงกลับจำกรำชกำรไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศประเภทที่ 2 ครังสุดทำย
(2) ผู ที่ไปปฏิบั ติงำนในองคกำรระหวำงประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอำยุไมเกินหำสิ บ ป
บริบูรณนับถึงวันที่ไดรับอนุญำตใหไปปฏิบัติงำน
(3) เปนผู ปฏิบัติหนำที่รำชกำรมีควำมรู ควำมสำมำรถเหมำะสม มีควำมประพฤติเรียบรอย
และไมอยูในระหวำงถูกสอบสวนวำกระท้ำผิดวินัย กำรขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตำม (1) วรรคสองและ
(2) ใหเสนอเหตุผลควำมจ้ำ เปนตอคณะกรรมกำรพนักงำนสวนต้ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิ จำรณำเปน
รำย ๆ ไป 113
/ขอ 339…

-6ขอ 339 ใหพนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับกำรคัดเลือกใหไปปฏิบัติงำนในองคกำร ระหวำงประเทศยื่น
ใบลำตอผู บังคับบัญชำไปตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเพื่อพิจำรณำ
อนุญำต และมีค้ำสั่งใหพนักงำนสวนต้ำบลผูนันลำไปปฏิบัติงำนไดโดยถือวำเปนกำรไป ท้ำกำรใด ๆ อันจะนับ
เวลำระหวำงนัน เหมือนเต็มเวลำรำชกำร มีก้ำหนดเวลำไมเกินสี่ปส้ำหรับกำรไป ปฏิบัติงำนประเภทที่ 1 หรือมี
ก้ำหนดเวลำไมเกินหนึ่งปส้ำหรับกำรไปปฏิบัติงำนประเภทที่ 2 โดยไมไดรับ เงินเดือน เวนแตอัตรำเงินเดือนที่
ไดรับจำกองคกำรระหวำงประเทศต่้ำกวำอัตรำเงินเดือนของทำง รำชกำรที่ผูนันไดรับอยูในขณะนันใหมีสิทธิได
รับเงินเดือนจำกทำงรำชกำรสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับ เงินเดือนจำกองคกำรระหวำงประเทศแลวไมเกินอัตรำ
เงินเดือนของทำงรำชกำรที่พนักงำนสวนต้ำบลผูนัน ไดรับอยูในขณะนัน
ขอ 340 พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดรับอนุญำตใหไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศ หำกประสงค
จะอยูปฏิบัติงำนตอใหยื่นเรื่องรำวพรอมทังเหตุผลควำมจ้ำเปนและประโยชนทำงรำชกำรจะได้ รับตอผูบังคับ
บัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบล เพื่อพิจำรณำ อนุญำต และมีค้ำสั่ง
ใหพนักงำนสวนต้ำบลผูนันไปปฏิบัติงำนโดยถือวำเปนกำรไปท้ำกำรใด ๆ อันจะนับ เวลำระหวำงนันเหมือนเต็ม
เวลำรำชกำร ตำมกฎหมำยวำดวยก้ำหนดหลักเกณฑกำรสั่งใหพนักงำนสวน ต้ำบลไปท้ำกำรนันเหมือนเต็ม
เวลำรำชกำรไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป กำรอนุญำตใหพนักงำนสวนต้ำบลผูใดไปปฏิบัติงำนประเภท
ที่ 2 เกินกวำหนึ่งป ใหผูบังคับบัญชำสั่งใหผูนันออกจำกรำชกำรในชวงเวลำที่ไปปฏิบัติงำนเกินหนึ่งปดวย
ขอ 341 เมื่อองคกำรบริหำรสวนต้ำบลไดมีค้ำสั่งใหพนักงำนสวนต้ำบลไปปฏิบัติงำน ตำมขอ 339
หรือใหไปปฏิบัติงำนตอหรือใหออกจำกรำชกำรตำมขอ 340 แลวใหองคกำรบริหำรสวน ต้ำบลรำยงำนและ
สงส้ำเนำค้ำสั่งดังกลำวใหคณะกรรมกำรพนักงำนสวนต้ำบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทรำบ
ขอ 342 ใหองคกำรบริ ห ำรสวนต้ำบลจัดท้ำสั ญญำผู กมัดพนักงำนสวนต้ำบลที่ไปปฏิบัติ งำนใน
องคกำรระหวำงประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมำรับรำชกำรในสวนรำชกำรเปนเวลำหนึ่งเทำของ ระยะเวลำที่
ไปปฏิบัติงำน พนักงำนสวนต้ำบลผู ใดปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศแลวไมกลับมำรับ รำชกำรหรือ
กลับมำรับรำชกำรไมครบก้ำหนดตำมสัญญำ ใหชดใชเงินเบียปรับแกทำงรำชกำรดังนี (1) ไมกลับเขำรับ
รำชกำรเลย ใหชดใชเปนจ้ ำนวนเทำกับ เงินเดือนเดือนสุ ดทำยที่ไดรับ คูณดวยเวลำที่ไปปฏิบัติงำนที่คิ ด
เปนเดือน เศษของเดือน ถำเกินสิบหำวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน (2) กลบมำรับรำชกำรไมครบก้ำหนดตำมสัญญำ
ใหชดใชเบียปรับตำม (1) ลดลงตำม สวน กำรท้ำสัญญำตำมวรรคหนึ่งใหเปนไปตำมแบบและวิธีกำรทำย
ประกำศนี เมื่อจัดท้ำแลว ใหสงใหส้ำนักงำน คณะกรรมกำรพนักงำนสวนต้ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จ้ำนวน
1 ชุด 114
ขอ 343 พนักงำนสวนต้ำบลที่ไปปฏิบัติงำนในองคกำรระหวำงประเทศเมื่อปฏิบัติ งำนแลวเสร็จให
รำยงำนตัวเขำปฏิบัติหนำที่ภำยในสิบวัน นับแตวันถัดจำกเสร็จสินกำรปฏิบัติง ำน และให รำยงำนผลกำรไป
ปฏิบัติงำนใหประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลทรำบ ภำยในสำมสิบวัน นับแตวันที่กลับมำ
ปฏิบัติหนำที่รำชกำร กำรรำยงำนผลกำรไปปฏิบัติงำนตำมวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรำยงำนกำรไปปฏิบัติงำนใน
องคกำรระหวำงประเทศตำมที่ก้ำหนดไวทำยประกำศนี
ขอ 344 พนักงำนสวนต้ำบลซึ่งประสงคจะลำติดตำมคู สมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลำตอ ผู บังคับ
บัญชำตำมล้ำดับจนถึงประธำนกรรมกำรบริหำรองคกำรบริหำรสวนต้ำบลเพื่อพิจำรณำอนุญำตใหลำ ไดไมเกิน
สองปและในกรณีจ้ำเปนอำจอนุญำตใหลำตอไดอีกสองปแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ปถำเกินสี่ ปใหลำออกจำก
รำชกำร
ขอ 345 กำรพิจำรณำอนุญำตใหพนักงำนสวนต้ำบลลำติดตำมคูสมรส ผูมีอ้ำนำจอนุญำต จะอนุญำต
ใหลำครังเดียวหรือหลำยครังก็ไดโดยมิใหเสียหำยแกรำชกำรแตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะ เวลำตำมที่
ก้ำหนดในขอ 344 และจะตองเปนกรณีที่คู สมรสอยู ปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือปฏิบัติงำนในตำง ประเทศ
เปนระยะเวลำติดตอกันไมวำจะอยูปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือปฎิบัติงำนในประเทศ เดียวกันหรือไม
/ขอ 346…

-7ขอ 346 พนักงำนสวนต้ำบลที่ไดลำติดตำมคูสมรสครบก้ำหนดระยะเวลำตำมขอ 344 ในชวงเวลำที่
คูสมรสอยูปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือปฏิบัติงำนในตำงประเทศติดตอกันครำวหนึ่งแลวไมมี สิทธิขอลำติดตำมคู
สมรสอีกเวนแตคู สมรสจะไดกลับมำปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือปฏิบัติงำนประจ้ำใน ประเทศไทยตอมำไดรับ
ค้ำสั่งใหไปปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนในตำงประเทศอีกในชวงเวลำ ใหมจึงจะมีสิทธิขอลำติดตำมคู
สมรสตำมขอ 344 ไดใหม
ขอ 347 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนกำรปฏิบัติตำมที่ก้ำหนดในสวนนีใหน้ำเสนอ คณะกรรมกำร
พนักงำนสวนต้ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจำรณำเปน รำย ๆ ไป
4. ข้อกฎหมาย ส้าหรับพนักงานจ้าง
หมวด 10 การลา
ได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด
น่ ำ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ พนั ก งำนจ้ ำ ง ลงวั น ที่ 26 กรกฎำคม 2547 ข้ อ 59 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับ 3) ลงวันที่ 6
สิงหำคม 2557 ข้อ 61,62
ข้อ 59 กำรลำป่วยของพนักงำนจ้ำงก้ำหนดไว้ ดังนี
(1) กำรลำป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจหรือพนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษ มีสิทธิลำป่วยโดยได้รับ
ค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำได้ไม่เกิน 60 วัน
(ข) พนักงำนจ้ำงทั่วไปที่มีระยะเวลำกำรจ้ำงหนึ่งปี มีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติ
ระหว่ำงวันลำ ในช่วงระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกิน 15 วันท้าการ ในกรณีที่มรี ะยะเวลำกำรจ้ำง
ตังแต่ 9 เดือนขึนไปแต่ไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำ
ในช่วงระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 8 วันท้าการ ในกรณีที่มีระยะเวลำกำรจ้ำงตังแต่หกเดือน
ขึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน มีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำ ในช่วง
ระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกิน 6 วันท้าการ
ในกรณีที่มีกำรจ้ำงต่้ำกว่ำ 6 เดือน มีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำ
ในช่วงระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 4 วันท้าการ
 การลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชันหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
ข้อ 60 ในปีหนึ่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษ มีสิทธิลำกิจส่วนตัว
รวมทังลำไปต่ำงประเทศ โดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำไม่เกิน 45 วันท้ำกำร แต่ใน
ปีแรกที่จ้ำงให้ได้รับค่ำตอบแทนระหว่ำงลำไม่เกิน 15 วัน
พนั กงำนจ้ ำงตำมวรรคหนึ่ งผู้ ใดประสงค์จะลำกิจส่ วนตัว ให้ เสนอใบลำต่อผู้ บังคับบัญชำ
ตำมล้ำดับชันและเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงหยุดรำชกำรได้ เว้นแต่มีเหตุจ้ำเป็นไม่สำมำรถขอรับ
อนุญำตได้ทันจะเสนอใบลำพร้อมระบุเหตุจ้ำเป็นไว้แล้วหยุดรำชกำรไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชีแจง
เหตุผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว
 ส้าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ไม่มีสิทธิ “ลากิจส่วนตัว”
ข้อ 61 กำรลำพักผ่อนประจ้ำปีของพนักงำนจ้ำง มีสิทธิลำพักผ่อนโดยให้ได้รับค่ำตอบแทน
ระหว่ำงลำปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันท้ำกำร ส้ำหรับในปีแรกที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มี
สิทธิลำพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และได้พ้นจำกกำรเป็น
พนักงำนจ้ำงไปแล้ว แต่ต่อมำได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเดิมอีก
/ข้อ 62 …

-8ข้อ 62 กำรลำคลอดบุตรของพนักงำนจ้ำง มีสิทธิลำคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจ้ำ
สัปดำห์และวันหยุดพิเศษในระหว่ำงลำโดยได้รับค่ำตอบแทนระหว่ำงลำไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับเงิน
สงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำรคลอดบุตรจำกกองทุนประกันสังคม ทังนี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำม
กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม
ข้ อ 63 พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิ จ และพนั ก งำนจ้ ำงผู้ เชี ยวชำญพิ เ ศษที่ ยัง ไม่ เ คยอุ ป สมบทใน
พระพุทธศำสนำ หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประสงค์จะลำ
อุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประสงค์จะลำอุปสมบทหรือลำไป
พิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลำโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติระหว่ำงลำไปเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ในปีแรกที่จ้ำงเข้ำปฏิบัติงำนเป็นพนักจ้ำงดังกล่ำว จะไม่ได้รับค่ำตอบแทนระหว่ำงลำผู้ประสงค์จะ
ลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล้ำดับ ชันก่อนวันอุปสมบท หรือวัน
อุปสมบท หรือวันเกินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลำต่อ
ผู้บังคับบัญชำน้อยกว่ำ 60 วันก็ได้
อ้ำนำจกำรอนุญำตให้ลำเป็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ข้อ 64 กำรลำเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร เข้ำรับกำรระดมพล เข้ำรับกำรฝึกทหำร เข้ำ
รับกำรทดลองควำมพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี
(1) พนักงำนจ้ำงมีสิทธิลำไปรับกำรตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรรับรำชกำรทหำรโดยได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติ ในระหว่ำนัน กำรลำดังกล่ำวจะต้องให้
ผู้ลำแสดงจ้ำนวนวันที่ต้องเดินทำงไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร
ทหำรเท่ำที่จ้ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญมีสิทธิลำเข้ำรับกำรระดมพล หรือเข้ำ
รับรำชกำรกำรฝึกทหำร หรือเข้ำรับกำรทดลองควำมพรั่งพร้อมนัน แต่ถ้ำพ้นระยะเวลำของ
กำรดังกล่ำวแล้ว ไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำปฏิบัติงำนภำยในเจ็ดวัน ให้งดจ่ำยค่ำตอบแทน
หลังจำกนันไว้จนถึงวันเข้ำปฏิบัติงำนเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ้ำเป็น นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลให้จ่ำยค่ำตอบแทนระหว่ำงนันต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
(3) ในกรณีพนักงำนจ้ำงทั่วไปลำเข้ำรับกำรฝึกวิชำกำรทหำร ให้ได้รับค่ำตอบแทนปกติไม่เกิน
60 วัน ส่วนกำรลำเพื่อเข้ำรับกำรระดมพล หรือเข้ำรับกำรทดลองควำมพรั่งพร้อมแล้วแต่
กรณีให้ได้รับค่ำตอบแทนอัตรำปกติไม่เกิน 30 วัน
ในกรณีลำตำม (2) และ (3) หำกพนักงำนจ้ำงได้รับเงินเดือนตำมชันยศของตนทำงกลำโหมแล้วไม่มี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล อ้ำนำจกำรอนุญำตให้ลำเป็นของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบล
ข้อ 65 กำรลำครึ่งวันในตอนเช้ำหรือตอนบ่ำยของพนักงำนจ้ำง ให้นับเป็นกำรลำครึ่งวันตำมประเภท
กำรลำนัน ๆ
ข้อ 66 กำรลำและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระหว่ำงลำ นอกเหนือจำกที่ก้ำหนดไว้ในประกำศนีให้อยู่ใน
ดุลพินิจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
กำรอนุญำตให้ลำตำมข้อ 59, 60, 61 และข้อ 62 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต้ำบล
/กำรลำบ่อยครัง…
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พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง หากลาเกิน 15 ครัง ถือว่าลาบ่อยครัง แต่ถ้าลา
เกินจ้านวนครังที่ก้าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการเลื่อนขัน
เงินเดือน และปรับเพิ่มค่าตอบแทนได้
การมาท้างานสายต่อเนื่อง
พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง ถ้ามาท้างานสายเกิน 15 ครัง ถือว่ามาท้างานสาย
ต่อเนื่อง อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือน และปรับเพิ่มค่าตอบแทนได้
ในกำรยื่นใบลำทุกประเภท ของพนักงำนส่วนต้ำบลพนักงำนจ้ำงทุกคนให้ยื่นใบลำตำมล้ำดับชัน
โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ตนเองสังกัดอยู่ อนุญำตนันให้บุคลำกรตรวจสอบวันลำ และเสนอให้ผู้บังคับบัญชำ
อนุญำตตำมล้ำดับชันต่อไป และจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอ้ำนำจได้อนุญำตแล้วเท่ำนัน
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำร
(ลงชื่อ)
(นำยพงษ์พันธ์ สำรรัตนะ)
นักทรัพยำกรบุคคลช้ำนำญกำร
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
-เห็นควรด้ำเนินกำร
............................................................................................................................. ..................................
สิบต้ำรวจเอก
(เสงี่ยม สำยอุทธำ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
......ด้ำเนินกำร................................................................................................................................

(นำยมังกร ดีปินตำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์จ้านวนครังการลา และการมาท้างานสายของพนักงานส่วนต้าบล
เพื่อพิจารณาการเลื่อนขันเงินเดือน
..............................................................
อำศัยอ้ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลลงวันที่ 9 ธันวำคม 2545 (และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง พ.ศ.2558 ) ข้ อ 205(7) ที่ ก้ ำ หนดให้ น ำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต้ ำบลหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมำยก้ำหนดจ้ำนวนครังกำรลำหรือกำรมำท้ำงำนสำยของพนักงำนส่วนต้ำบล ที่จะไม่ได้เลื่อนขันเงินเดือน
เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยค้ำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องที่อันเป็นที่ตังของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรวำงหลักเกณฑ์จ้ำนวนครังกำรลำหรือกำรมำท้ำงำน
สำยที่จะไม่ได้เลื่อนขันเงินเดือนข้ำรำชกำร เป็นเรื่องที่มีควำมจ้ำเป็น จึงได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ดังนี
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขันเงินเดือน
1.1 เป็นพนักงำนส่วนต้ำบล ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน
1.2 พนักงำนส่วนต้ำบล จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต้ำบลจังหวัดน่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลลง
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลำคม 2550) ข้อ 205 (7)
2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนสองขันทังปี (2.0 ขัน)
2.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
อย่ำงดียิ่งและมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
2.2 มีวันลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครัง วันลำไม่เกิน 10 วัน แต่ส้ำหรับ
พนักงำนส่วนต้ำบลที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด และมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้
เลื่อนสองขันได้
2.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 3 ครัง
2.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนหนึ่งขันครึ่งทังปี (1.5 ขัน)
3.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและ
มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ในระดับดี
3.2 มีวันลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครัง วันลำไม่เกิน 15 วัน แต่
ส้ำหรับพนักงำนส่วนต้ำบลที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด และมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เลื่อนขันหนึ่งขันครึ่งได้
3.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 6 ครัง
3.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
/4. คุณสมบัติ…

-24. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนหนึ่งขันทังปี (1.0 ขัน)
4.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและ
มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ในระดับดี
4.2 มีวันลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 15 ครัง วันลำไม่เกิน 20 วัน แต่
ส้ำหรับพนักงำนส่วนต้ำบลที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด และมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เลื่อนขันหนึ่งขันครึ่งได้
4.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 10 ครัง
4.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
5. หลักเกณฑ์ทอี่ าจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือน
5.1 การลาบ่อยครัง
พนักงานส่วนต้าบล หากลาเกิน 15 ครัง ถือว่าลาบ่อยครัง แต่ถ้าลาเกินจ้านวนครัง
ที่ก้าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาให้ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือน 0.5 ขันได้
5.2 การมาท้างานสายต่อเนื่อง
พนั ก งานส่ ว นต้ า บล ต้ อ งมาปฏิ บั ติ ร าชการ ไม่ เ กิ น เวลา 08.30 น.หากเลย
ก้า หนดเวลาดั งกล่าวถือว่า มาท้างานสาย และสายเกิน 15 ครั ง ถือว่า มาปฏิบัติร าชการสายต่อเนื่อง
อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนได้
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562

(นำยมังกร ดีปินตำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์จ้านวนครังการลา และการมาท้างานสายของพนักงานจ้าง
เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน
-------------------------------

อำศัยอ้ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัดน่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุ คคลขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2545 (และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลำคม 2550) ข้อ 205(7) ที่ก้ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยก้ำหนดจ้ำนวนครังกำรลำหรือกำรมำท้ำงำนสำยของพนักงำนส่วนต้ำบล ที่จะไม่ได้เลื่อนขันเงินเดือน
เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยค้ำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องที่ อันเป็นที่ตังของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
และตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่
26 กรกฎำคม 2547 ข้อ 59 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2559 ข้อ 61, 62 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรวำงหลักเกณฑ์จ้ำนวนครังกำรลำหรือกำรมำท้ำงำนสำยที่จะไม่ได้เลื่อนขันเงินเดือน
ข้ำรำชกำร เป็นเรื่องที่มีควำมจ้ำเป็น จึงได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ดังนี
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึนค่าตอบแทน
1.1 เป็นพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน
1.2 พนักงำนจ้ำง จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบล
จังหวัดน่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2547 ข้อ 59 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต้ำบลจังหวัด น่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8
ธันวำคม 2559
2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึนค่าตอบแทนไม่เกิน 6%
2.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
อย่ำงดียิ่งและมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น
2.2 มีวันลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครัง วันลำไม่เกิน 10 วัน แต่ส้ำหรับ
พนักงำนจ้ำงที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด และมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน ให้ปรับ
ค่ำตอบแทน 6% ได้
2.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 3 ครัง
2.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึนค่าตอบแทนไม่เกิน 4%
3.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและ
มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ใน ระดับดี
3.2 มีวันลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครัง วันลำไม่เกิน 15 วัน แต่
ส้ำหรับพนักงำนจ้ำงที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด และมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ปรับขึนค่ำตอบแทน 4% ได้
3.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 6 ครัง
3.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
/4. คุณสมบัติ…

-24. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึนค่าตอบแทนไม่เกิน 2%
4.1 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและ
มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละรอบกำรประเมินอยู่ใน ระดับดี
4.2 มี วัน ลำป่ ว ย ลำกิจ ลำพักผ่ อน รวมกัน ตังแต่ 10-15 ครัง วันลำ 15-20 วัน
แต่ ส้ำหรับพนักงำนจ้ำงที่ลำเกินจ้ำนวนครังที่ก้ำหนด แต่มีผลงำนกำรปฏิบัติงำนดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ปรับขึนค่ำตอบแทน 2% ได้
4.3 มำท้ำงำนสำยไม่เกิน 10 ครัง
4.4 ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่หน่วยงำนก้ำหนดขึน
5. หลักเกณฑ์พิจาณาที่อาจไม่ได้รับการปรับขึนค่าตอบแทน
5.1 การลาบ่อยครัง
พนักงานจ้ า ง หากลาเกิน 15 ครั ง ถือว่า ลาบ่อยครั ง แต่ถ้า ลาเกิน จ้า นวนครั งที่
ก้าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้
5.2 การมาท้างานสายต่อเนื่อง
พนักงานจ้าง ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยก้าหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่ามาท้างานสาย และสายเกิน 15 ครัง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง อาจพิจาณา
ไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้
จึงประกำศมำเพื่อให้ทรำบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562

(นำยมังกร ดีปินตำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้ำเกี๋ยน

