สวนที่ 5
การลา
ขอ 310 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก " หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปน
ทหารกองประจําการ
" เขารับการเตรียมพล " หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ
ตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน
และสําหรับองคการสหประชาชาติให
หมายความรวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผู
รักษาการตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงาน
ในหนวยงานขององคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาล
ตางประเทศซึ่งตั้งอยู ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษา ฝกอบรม และดู
งาน ณ ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่
เปนขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความ
ตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลา
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน ตั้งแต 1 ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

ขอ 311 การลาทุกประเภทตามที่กําหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ 312 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สําหรับพนักงานสวนตําบล ใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาต
การลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาต
จากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา
และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ขอ 313 พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ
อยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 314 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฏหมายวาดวยการ
สงเคราะหพนักงานสวนตําบลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว
และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานสวนตําบลที่ถูกเรียกกลับเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลา
เปนอันหมดเขต เพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น

พนักงานสวนตําบลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการ
ลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ 315 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้
หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติ
ราชการไดดวย
ขอ 316 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน
จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตาม
แบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 317
พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
การอนุ ญ าตของประธานกรรมการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตามวรรคหนึ่ ง
เมื่ออนุญาตแลวใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบดวย
ขอ 318 พนักงานสวนตําบลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานสวน
ตําบลผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเอง โดย
พฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ
ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการ
ไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทันทีในวันแรกที่
สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการที่พนักงานสวน
ตําบลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการ
ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่อง
มาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาการที่ไมสามารถมา
ปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นไม
มาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ 319
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
การลาปวย
การลาคลอดบุตร
การลากิจสวนตัว
การลาพักผอน
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การลาติดตามคูสมรส

ขอ 320 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะ
เสนอหรือจัดสงใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให
ผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ 321 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว
ตองไมเกิน 90 วัน

พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร และไดหยุดราชการไปแลว แตไมได
คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาต
ใหถอนวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอด
บุตร
ขอ 322 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแต
มีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุด
ราชการไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ขอ 323 พนักงานสวนตําบลมีสทิ ธิลากิจสวนตัว โดยไดรบั เงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทํา
การ
ขอ 324 พนักงานสวนตําบลที่ลาคลอดบุตร ตามขอ 321 แลว หากประสงคจะลา
กิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมี
สิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 325 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
ตามขอ 324 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 326 พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวน
แต พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ

(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 327 ถาในปใดพนักงานสวนตําบลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน
ประจําปแลว แตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 328 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 329 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 330
ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 331
พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานสวนตําบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
กอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ 332 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท
หรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ 331 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน
5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไม
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลา
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

ขอ 333 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานตัวตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง
สวนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม
ตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล
ขอ 334 เมื่อพนักงานสวนตําบลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับ
การเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวน
แตกรณีที่มีเหตุจําเปน ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15
วัน
ขอ 335 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา
อนุญาต
ขอ 336 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 337 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 338 พนักงานสวนตําบลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

(1) เปนพนักงานสวนตําบลและปฏิบัติราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปกอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการ
สหประชาชาติกําหนดเวลาหาปใหลดลงเปนสองป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมี
เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหา
สิบปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 339 ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทํา
การใด ๆ
อันจะนับเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับ
เงินเดือน
เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือน
จากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอยู
ในขณะนั้น
ขอ 340
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนทาง
ราชการจะไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด
ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งให
พนักงานสวนตําบลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหนึ่งป
ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย

ขอ 341 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปปฏิบัติงาน
ตามขอ 339 หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 340 แลว ใหองคการบริหารสวน
ตําบลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ขอ 342 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานสวนตําบลที่ไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไม
กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่
ไดรับคูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
สวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการทายประกาศนี้
เมื่อจัดทํา
แลวใหสงใหสํานักงาน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) จํานวน 1 ชุด
ขอ 343 พนักงานสวนตําบลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมือ่ ปฏิบตั งิ าน
แลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และให
รายงานผลการไปปฏิบัติงานใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทราบ ภายในสามสิบ
วัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึง่ ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ตามที่กาํ หนดไวทายประกาศนี้
ขอ 344 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
ใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ
ขอ 345 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจ
อนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไม
เกินระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 344 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิ บัติ งานในต า งประเทศเป น ระยะเวลาติดตอกั นไมว าจะอยูปฏิบัติห นา ที่ ราชการหรือปฎิบัติง านใน
ประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 346 พนักงานสวนตําบลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 344
ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมี

สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําใน
ประเทศไทยตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลา
ใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ 344 ไดใหม
ขอ 347 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาเปน ราย ๆ ไป

