
 
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนวันลา การมาท างานสาย ในการปฏิบัติราชการของ 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
-------------------------------------------- 

 

   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เทศบาลต าบล
เมืองงาย จึงได้ออกประกาศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ การพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการประจ าปี และการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น 
 

   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ข้อ 7 (1)-(9), ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555, ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547, ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557,  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 
11/2545 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545  ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานเทศบาล ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 
 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
หน่วยงาน รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนผู้รับบริการ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
จึงก าหนดจ านวนวันลา การมาท างานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, พนักงานครู
เทศบาล, การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานจ้าง  โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
   การมาปฏิบัติราชการ 
   ในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้งหากพนักงานเทศบาล, พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ า มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลา ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่ขาดราชการ หรือไม่  
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเสียสละและอุทศเวลาให้แก่ทางราชการจะได้รับการพิจารณา     
ในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
 
 
 

1. การมาปฏิบัติราชการ... 
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   1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 1 
  ในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) มาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง  
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ เว้นแต่เป็นการลาดังต่อไปนี้ 
   (1) ลาปุวย  
   (2) ลาคลอดบุตร  
   (3) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
   (4) ลากิจส่วนตัว  
   (5) ลาพักผ่อน  
   (6) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
   (7) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
   (8) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
   (9) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
   (10) ลาติดตามคู่สมรส  
   (11) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 2 
   ในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) มาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง  
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ เว้นแต่เป็นการลาดังต่อไปนี้ 
  (1) ลาปุวย  
   (2) ลาคลอดบุตร  
   (3) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
   (4) ลากิจส่วนตัว  
   (5) ลาพักผ่อน  
   (6) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
   (7) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
   (8) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
   (9) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
   (10) ลาติดตามคู่สมรส  
   (11) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  ในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานเทศบาล, พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ า มาปฏิบัติงานเกินเวลา 08.30 น. ถือว่าเป็นการมา “ปฏิบัติงานสาย”  หากมา
ปฏิบัติงานสายเกิน 5 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ ไม่รวมวันลาตามข้อยกเว้นในข้อ 1  หรือจงใจ ละเลย 
ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน, การ
เพ่ิมค่าจ้าง, ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจถูกด าเนินการทางวินัย 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   การมาปฏิบัติราชการ 
   ในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้งหากพนักงานจ้างตามภารกิจ มาปฏิบัติ
ราชการตรงตามเวลา ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่ขาดราชการ หรือไม่ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความ
เสียสละและอุทศเวลาให้แก่ทางราชการจะได้รับการพิจารณาในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
 

1. การมาปฏิบัติราชการ... 
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   1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 1 
  ในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) มาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง  
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ เว้นแต่เป็นการลาตามข้อ (3) 
  2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 2 
   ในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) มาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง  
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ เว้นแต่เป็นการลาตามข้อ (3) 
   3. การลาตามระเบียบ 
   ก. ลาป่วย  ได้ไม่เกิน 60 วัน ลาปุวยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ได้ข้ึน
ทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปพร้อมกับใบลาปุวย 
   ข. ลากิจส่วนตัว ได้ไม่เกิน 45 วัน หากท างานไม่ครบ 1 ปี ลากิจส่วนตัวได้ 15 วัน 
   ค. ลาพักผ่อนประจ าปี  ได้ไม่เกิน 10 วัน และมีวันลาสะสมอีก 10 วัน รวมเป็น 20 วัน 
(อนุโลมตามพนักงานเทศบาล) 
   ง. ลาคลอดบุตร  ได้ไม่เกิน 90 วัน และลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลา
คลอดโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาอีกไม่เกิน 30 วันท าการ และให้นับรวมวันลากิจส่วนตัว 45 วันท า
การ 
   จ. ลาอุปสมบท ลาได้ 120 วัน ท างานไม่ครบ 1 ปี ไม่มีสิทธิลา 
   ฉ. ลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ระดมพล  เข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
ระยะเวลาตามที่หมายเรียกก าหนดไว้ 
  ในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานจ้างตามภารกิจ            
มาปฏิบัติงานเกินเวลา 08.30 น. ถือว่าเป็นการมา “ปฏิบัติงานสาย”  หากมาปฏิบัติงานสายเกิน 5 ครั้ง 
หรือลาเกิน 23 วันท าการ ไม่รวมวันลาตามข้อยกเว้นในข้อ 3  หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน,ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจถูกด าเนินการทางวินัย 
 

  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   การมาปฏิบัติราชการ 
   ในรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม-30 กันยายน) พนักงานจ้างทั่วไป ต้องมาปฏิบัติราชการ
ตรงตามเวลา ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่ขาดราชการ หรือไม่ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุ    
อันสมควร มีความเสียสละและอุทศเวลาให้แก่ทางราชการ ในรอบปีงบประมาณพนักงานจ้างทั่วไป ต้องมา
ปฏิบัติงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ เว้นเป็นการลาดังต่อไปนี้  
   (1) ลาป่วย  
    ท างานเกิน 1 ปี ลาปุวยได้ไม่เกิน 15 วันท าการ  
    ท างานตั้งแต่ 9 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลาปุวยได้ไม่เกิน 8 วันท าการ  
    ท างานตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน ลาปุวยได้ไม่เกิน 6 วันท าการ  
    ท างานไม่ถึง 6 เดือน ลาปุวยได้ไม่เกิน 4 วันท าการ  
   *** ลาปุวยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปพร้อมกับใบลาปุวย 
   (2) พนักงานจ้างท่ัวไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 
   (3) พนักงานจ้างท่ัวไป ใน 1 ปี มีสิทธิลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันท าการ 
 

(4) ลาคลอดบุตร... 
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   (4) ลาคลอดบุตร  ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน  
45 วัน เว้นแต่กรณีท่ีจ้างปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน 
   (5) พนักงานจ้างท่ัวไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 
   (6) ลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
ระยะเวลาตามที่หมายเรียกก าหนดไว้ 
  ในรอบปีงบประมาณ หากพนักงานจ้างทั่วไป  มาปฏิบัติงานเกินเวลา 08.30 น. ถือว่าเป็น
การมา “ปฏิบัติงานสาย”  หากมาปฏิบัติงานสายเกิน 5 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ ไม่รวมวันลาตาม
ข้อยกเว้นในข้อ 1  หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจไม่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน, ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจ
ถูกด าเนินการทางวินัย 
 

   ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย เรื่อง การก าหนดจ านวน 
วันลา การมาท างานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน, การ
เพ่ิมค่าจ้าง การเลื่อนค่าตอบแทน การประเมินเพื่อเลื่อนระดับ หรือใช้ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หาก
กรณีผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลฯ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่   29   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 


