
 

 

  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

เรื่อง  การก าหนดจ านวนวันลา และจ านวนครั้งการมาท างานสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   
............................................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 1๑ 
พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 310-347 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2562 ข้อ 11(8) - (9) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่6 พ.ศ.
2559)  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงก าหนดจ านวนวัน
ลาและจ านวนครั้งการมาท างานสาย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและเป็นข้อก าหนด
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล และประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และต่อสัญญาจ้างแก่
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

  1.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)  มาสายไม่เกิน  17  
ครั้ง (ร้อยละ 15 ของงบประมาณวันท างานครึ้งปีเท่ากับ 114วัน)  ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวัน
ลาตาม(6)หรือ(7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา 
ป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
 

2.การมาปฏิบัติราชการ..../ 
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  2.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  มาสายไม่เกิน 17  
ครั้ง(ร้อยละ 15 ของงบประมาณวันท างานครึ้งปีเท่ากับ 114วัน)  ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  (ไม่รวมวัน
ลาตาม(6)หรอื(7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา 
ป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
                    3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2  ในแต่ละครั้ง  หากพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  มาสายเกิน 17  ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วันท า
การ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น)  หรือจงใจ  ละเลย  ละทิ้ง  ทอดทิ้ง  หน้าที่ราชการ  อาจจะไม่ได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ  
และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
                    4. ข้อยกเว้นในการมาท างานสาย  โดยมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ซึ่งหาก
เกิดกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่ามาท างานงาน 
                              4.1 เกิดกรณีภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ 
โดยมีความรุนแรงสมควรแก่เหตุจนไม่สามารถเดิทางมาปฏิบัติราชการได้ทันเวลา 
                              4.2 ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการด่วนแล้วกลับมาไม่ทันในวัน เวลาเริ่มปฏิบั ติ
ราชการ  
                    5.การตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติราชการและกลับ จะตรวจสอบจากแบบรายงานการปฏิบัติ
ราชการ(เครื่องแสกนลายนิ้วมือ) เป็นอันดับต้น หากมีเหตุจ าเป็นให้ระบุสาเหตุในแบบรายงานการปฏิบัติราชการ 
                    6. ในกรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มี
ภารกิจราชการ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เดินทางไปราชการหรือลา เมื่อเสร็จภารกิจให้ลงบันทึกในแบบ
รายงานการปฏิบัติราชการ ในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไม่ลงบันทึกในแบบรายงานการปฏิบัติ
ราชการ)ถือว่าขาดราชการ 
                    7. การลา ให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ยกเว้น การ
ลาป่วยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การลาที่ไม่ส่งใบลาถือว่าขาดราชการ 
                    การลาบ่อยครั้ง   
                    พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หากลากิจเกิน 15 
ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนดแต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจ
พิจารณาไม่ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับเพ่ิมค่าตอบแทนได้  

การมาท างาน..../ 
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                   การมาท างานสายต่อเนื่อง   
                   พนักงานส่วนต าบล พนักงานครุ และพนักงานจ้าง ถ้ามาท างานสายเกิน 17 ครั้ง ต่อรอบการ
ประเมิน โดยไม่มีเหตุถือว่ามาท างานสายต่อเนื่อง อาจพิจารณาไม่ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับเพ่ิม
ค่าตอบแทน หรือต่อสัญญาจ้างได้ 
                     การยื่นใบลาทุกประเภท ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน ให้ยื่นใบลาตามล าดับชั้น โดยหัวหน้าส่วนราชการที่ตนเองสังกัดอยู่   อนุญาตนั้นให้
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบวันลา  และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตตามล าดับขั้น
ต่อไป และจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจได้อนุญาตแล้วเท่านั้น 
 

  ทั้งนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการน าผลการลา มาสาย ไปใช้ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างหรือต่อ
สัญญาจ้างด้วย กรณีที่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ผู้ใดที่ลาหรือ
มาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุพิเศษที่สมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 1.0 ขั้นหรือดีเดน่ ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้นั้น  
ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาถึงเหตุผลอันสมควรที่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เป็นการเฉพาะราย ต่อไป  โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่     13       เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

                                   ว่าทีร่้อยตรี 
                                   ( นิพนธ์    ศิริวรประสาท ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 


