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ข้อ 296  ในประกาศนี้ 
  ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผล
การปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
   (ความในข้อ 296 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 54) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ ๒๙๗  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู ้ประเมินตามข้อ 302 มีหน้าที่  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล                   
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน
และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น  ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)                  
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการ                     
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  (ความในข้อ 297 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๒๙๘  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
  (ความในข้อ 298 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๒๙๙  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัต ิงาน                   
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  
  ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไมน่้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่ 

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ 

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการอยู ่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์                          
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัต ิราชการหรือสมรรถนะ โดยมีส ัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ                    
ร้อยละ 50 
  (ความในข้อ 299 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๓๐๐  ให้ประเมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ ครั ้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
  (1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
  (2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
  (ความในข้อ 300 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์                        
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ ๓๐๑  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผล  
การปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 



  (ความในข้อ 301 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                             
  ข้อ ๓๐๒  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
(3) ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา  
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมาย

กำหนดเป็นผู้ประเมิน 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทน   

เป็นผู้ประเมิน  
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล  

หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน                
ที ่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู ้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื ่อประกอบการ                        
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
  กรณีพนักงานส่วนตำบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู ้ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 299 
  (ความในข้อ 302 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๓๐๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอน และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำข้อตกลง
ร่วมกนัในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือ
กำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ตำแหน่งและระดับ 
รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง  

สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง เป็น
หลักก่อน ในกรณีที ่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธ ีการกำหนดตัวชี ้ว ัดว ิธ ีใดวิธ ีหนึ ่ง หรือ                     
หลายว ิธ ีที่ เหมาะสมแทนหร ือเพ ิ ่มเต ิม หร ืออาจกำหนดตัวช ี ้วั ดเป ็นระด ับองค ์กร ระดับส ่วนราชการ                              
และระดับรายบุคคล  



(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จั ดทำไว้กับ
ผู้รับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน     
ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ
การประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อ
สิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของ
งาน และคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน
สมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 302 แจ้งผลการประเมิน               
ให้ผู ้ร ับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู ้ร ับการประเมินลงลายมือชื ่อร ับทราบผลการประเมิน                     
กรณีที่ผู ้ร ับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน                  
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู ้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไปอีกชั้นหนึ ่ง (ถ้ามี) จัดส่ง  
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
  (7) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  (ความในข้อ 303 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                        
  ข้อ ๓๐๔  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั ้งที ่ ๑ ตามข้อ ๓๐๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู ้ที ่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้                   
และระดับ ต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ 
  (ความในข้อ 304 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี 54) พ.ศ. 2558)                                                                             
  ข้อ ๓๐๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานหรือ
ต ัวชี้ ว ัดท ี ่ จ ัดทำไว ้ประกอบการประเม ิน และเสนอความเห ็นเก ี ่ ยวก ับมาตรฐานและความเป ็นธรรม                            
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ  



(3) พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสำนักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด้วยก็ได้ 
  (ความในข้อ 305 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                            
  ข้อ ๓๐๖  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๒๙๗ 
  สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 
  (ความในข้อ 306 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)            
  ข้อ ๓๐๗  หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงานนี ้ ให ้ใช ้ก ับการประเมินผล                    
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 
  (ความในข้อ 307 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)                 
  ข้อ ๓๐๘  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตามประกาศ
นี้ ตั ้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง 30 
กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
  สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  (ความในข้อ 308 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)       

ข้อ 309  (ยกเลิก) 
  (ข้อ 309 ถูกยกเลิกโดยข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 54) พ.ศ. 2558) 
  (ความเฉพาะในส่วนท่ีบังคับใช้กับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สาย
งานบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา เกี ่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  5 
การลา 

............................................ 
 

  ข้อ 310  ในส่วนนี้ 
  “เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกอง
ประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 “เข้าร ับการเตรียมพล”  หมายความว ่า เข้าร ับการระดมพล เข้าร ับการตรวจสอบพล                    
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  “ลาติดตามคู ่สมรส”  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ เป็น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตามความต้องการ
ของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ  ซึ่งให้นับ
ระยะเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการแต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  ข้อ 311  การลาทุกประเภทตามที่กำหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กำหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
  ข้อ 312  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาต      
การลาสำหรับพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามตารางท่ีกำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมี
เหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู ้มีอำนาจได้ ให้ผู ้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู ้มีอำนาจอนุญาต            
การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย 
  ผู ้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งและความรับผิดชอบ              
ของผู้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ 
  การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจำปีเพื ่อให้มีวันหยุดต่อเนื ่องกัน ให้ผู ้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม                    
และจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 313  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทาง
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ                 
เข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน              
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู ้นั ้นทราบอย่างน้อย                 
ปีละครั้ง 



  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดสำหรับการลาประเภทนั้น 
  ข้อ 314  การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพื ่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลา                
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร  วันลากิจส่วนตัว และวัน
ลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทำการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็
ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้นำ
ใบลาเสนอข้ึนไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 325 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการจำเป็น
เกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานส่วนตำบลที่ถูกเรียกกลับเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่ าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทาง
กลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 
  พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้
เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 315  เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำบัญชีลงเวลา
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะใช้เครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจำเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุม
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้ 
แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
  ข้อ 316  การลาให้ใช ้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว ้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน                   
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบ                
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาต
ให้ลาและยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 
325 ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัว
บุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 



  ข้อ 317  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ หรือ
ในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ทราบด้วย 
  ข้อ 318  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่ง
เกิดขึ ้นกับบุคคลทั ่วไปในท้องที ่นั ้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ ่งเกิดขึ ้นกับพนักงานส่วนตำบลผู ้นั ้นและมิได้                  
เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรง
จนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น   รีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
  ในกรณีที ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าการที ่พนักงานส่วนตำบลผู ้นั ้นไม่สามารถ                   
มาปฏ ิบ ัต ิราชการเป ็นเพราะพฤต ิการณ ์พ ิ เศษตามวรรคหน ึ ่ ง ให ้ส ั ่ งให ้การหย ุดราชการของพน ักงาน                                       
ส่วนตำบลผู้นั้น ไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว                                    
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  ข้อ 319  การให้ร ับเง ินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี ่ยวกับ                   
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
  ข้อ 320  การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 

  (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
      (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 

  (๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การลาป่วย 

........................................... 
 

  ข้อ 321  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาป่วยเพื ่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา                
ต่อผู ้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู ้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที ่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือ                     
จัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลา
แทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป ่วยต ั ้ งแต ่  30 ว ันข ึ ้นไป ต ้องม ี ใบร ับรองแพทย ์ซ ึ ่ ง เป ็นผ ู ้ท ี ่ ได ้ข ึ ้นทะเบ ียน                              
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
  การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั ่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั ่งให้ผู ้ลาไปรับการตรวจ              
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 

การลาคลอดบุตร 

........................................... 
 

  ข้อ 322  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู ้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู ้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที ่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื ่อในใบลาได้              
จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว  ต้องไม่
เกิน 90 วัน 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาต อนุญาตให้ยกเลิกวันลา
คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลา  ประเภท
นั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
........................................... 

 

  ข้อ 323  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมาย                     
ที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 
90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วัน
ทำการ 
  ผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้  



 

การลากิจส่วนตัว 
........................................... 

 

  ข ้อ 324  พน ักงานส ่วนตำบลซ ึ ่ งประสงค ์จะลาก ิจส ่วนต ัว ให ้ เสนอหร ือจ ัดส ่งใบลา                         
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่                       
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไป
ก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีม ีเหตุพ ิเศษที ่ ไม ่อาจเสนอหรือจ ัดส ่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ ่งได ้ ให ้เสนอหรือ                       
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู ้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก                
ที่มาปฏิบัติราชการ  
  ข้อ 325  พนักงานส่วนตำบลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 322 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ 
 

การลาพักผ่อน 
........................................... 

 

  ข้อ 326  พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้น
แต่พนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 
 (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
  (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
  (๓) ผ ู ้ซ ึ ่งลาออกจากราชการเพื ่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื ่อสมัครรับเลือกตั้ง                 
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
  (๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมาได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการอีก 
  ข้อ 327  ถ้าในปีใดพนักงานส่วนตำบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้ว แต่
ไม ่ครบ 10 ว ันทำการ ให ้สะสมว ันที ่ม ิได ้ลาในปีน ั ้นรวมเข ้าก ับปีต ่อ ๆ ไปได ้ แต ่ว ันลาพักผ ่อนสะสม                       
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
  สำหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวม
กับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
  ข้อ 328  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อบังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
  ข้อ 329  การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู ้ม ีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั ้งเดียวหรือ                   
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 



  ข้อ 330  พนักงานส่วนตำบลที ่ปฏิบ ัต ิงานในสถานศึกษาและมีว ันหยุดภาคการศึกษา                     
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี ้ ไม่มีส ิทธิลาพักผ่อน                  
ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
........................................... 

 

  ข้อ 331  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน               
ส่วนตำบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย                 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู ้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท              
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
  ข้อ 332  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือไดร้ับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ 331 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน 
10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาตการลา 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มี
อำนาจตามข้อ 331 พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
........................................... 

 

  ข้อ 333  พนักงานส่วนตำบลที ่ได้ร ับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับหมายเรียกเข้า
รับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป   และให้ไป
เข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต และให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 334  เมื่อพนักงานส่วนตำบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียม
พลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
 
 



การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
........................................... 

 

  ข้อ  335  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร  ส่วน
ตำบลเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 
 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
........................................... 

 

  ข้อ  336  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ                 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำ
การซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  ข้อ 337  พนักงานส่วนตำบลที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลา           
ไมเ่กิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าทีร่าชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กำหนดไว้ท้าย
หลักเกณฑ์นี้ 
 

การลาติดตามคู่สมรส 
........................................... 

 

  ข้อ  338  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และ                
ในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ 
  ข้อ  339  การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอำนาจอนุญาต จะ
อนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไ ม่เกินระยะ เวลา
ตามที่กำหนดในข้อ 338 และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 
  ข้อ 340  พนักงานส่วนตำบลที ่ได้ลาติดตามคู ่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 338              
ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอ
ลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทยแล้ว
ต่อมาได้รับคำสั ่งให้ไปปฏิบัติหน้าที ่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตาม             
คู่สมรสตามข้อ 338 ได้ใหม ่



การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
........................................... 

 

  ข้อ 341  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ             
ในหน้าที ่หร ือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู ้ท ุพพลภาพหรือพิการ                       
หากข้าราชการผู ้นั ้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี ่ยวกับการฟื ้นฟูสมรรถภาพที ่จ ำเป็น                  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ               
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได้หากพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ให้ผู ้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ              
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กร
การกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
  ข้อ 342  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 341           
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
  ข้อ 343  กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที ่กำหนดในส่วนนี้  ให้นำเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป   
  (ความในหมวดที่ 12 ส่วนที่ 5 ข้อ 310 ถึงข้อ 343 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2556) 

ข้อ 344   (ยกเลิก) 
ข้อ 345   (ยกเลิก) 
ข้อ 346   (ยกเลิก) 
ข้อ 347   (ยกเลิก) 

  (ข้อ 344 ข้อ 345 ข้อ 346 และข้อ 347 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน             
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2556) 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

........................................... 
 

  ข้อ 348  วัน เวลาทำงาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน          
โดยอนุโลม 
  ข้อ 349  เครื ่องแบบและระเบียบการแต่งเครื ่องแบบของพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไป                
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
  ข้อ 350  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล                    
โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 351  ในการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การบริหาร      
ส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ ้น ประกอบด้วยผู ้แทนทุกฝ ่าย                   
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข้อ 352  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง  การ
เล ื ่อนระด ับ การเล ื ่อนข ั ้นเง ินเด ือน ตลอดจนการรายงานเก ี ่ยวก ับการเปล ี ่ยนแปลงลักษณะหน้าที่                     
ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตำแหน่ง การทะเบียนประวัติของพนักงาน
ส่วนตำบล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)      
  ข้อ 353  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับพนักงานส่วนตำบล หรือ
ตามที ่กำหนดในประกาศน ี ้  มาตรฐานทั ่วไปเก ี ่ยวก ับการบริ หารงานบ ุคคลของพนักงานส ่วนตำบล                        
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
      (๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบล 
     (๒) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
  (3) การส ั ่งให ้ได ้ร ับเง ินเด ือน เง ินประจำตำแหน่ง การให ้ได ้ร ับเง ินเด ือนตามคุณวุ ฒิ                       
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  (4) การสั ่งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล การสั ่งผ ู ้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล                      
ให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืน และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ 
  (5) การสั่งให้ออกจากราชการ   
  (6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (7) การประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที ่การแบ่ง                 
ส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล   
  (8) การประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตำแหน่ง แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล   



  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยส่งสำเนาคำสั ่ง หรือประกาศนั ้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน                   
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ออกคำสั่งหรือประกาศ และสำหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1) ให้ส่งทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 355 ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้อง
แล้วไปพร้อมกันด้วย 
  ข ้อ 354  เม ื ่อคณะกรรมการพนักงานส ่วนตำบล (ก.อบต.จ ังหว ัด) หร ือองค ์การบร ิหาร                          
ส่วนตำบล กำหนดให้มีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือก ตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  (2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
  (๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  (4) การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รายงานไปยังคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเล ือกนั ้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน                       
สามวันทำการนับแต่วันที่ประกาศ 
  ข้อ 355  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล                  
ท ุกคน โดยจ ัดเก ็บไว ้ท ี ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 1 ฉบับ และส ่งให ้คณะกรรมการพนักงานส ่วนตำบล                                  
(ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เก็บไว้แห่งละ 1 ฉบับ 
  การจัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบลให้นำกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 356  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 

 


