
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 
เรื่อง  ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสายประกอบการประเมินผล 
       การปฏิบัติงานในรอบครึง่ปีของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวทิยา 

******************************************* 
อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎ ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งจะได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา
หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
และเพื่อให้เป็นแนวทางการมาปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่งานราชการ จึงประกาศ
ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนลา จ านวนครั้งการมาสายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปี
ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการมาปฏิบัติ
ราชการดังแนบ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
                                                                   ( นายขจรศักดิ ์ ชัยสมตระกูล )  
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นท่ามะปรางวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการมาปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวทิยา 
--------------------------------------------------- 

 ๑. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่งานราชการให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทุกรอบครึ่งปี/ในรอบ ๖ เดือน 
 ๓. การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๓.๑ ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติราชการและวันลา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๑๑ 
เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 
โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ๓.๒ ให้ข้าราชการครู และบุคลากรท าการสแกนลายนิ้วมือตั้งแต่เข้าปฏิบัติราชการและเลิก
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  (ก) ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าที่ (วันปกติ) 
  เวลามา ๑. สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ช่วงเชา้เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. : ปฏิบัติราชการปกต ิ

๒. สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ช่วงเวลา ๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. : มาสายคณุธรรม  
    มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

   ๓. สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. : เกิน ๘ ครั้ง มีผลไม่เลื่อน 
                                   เงินเดือนในรอบครึง่ปี 
  เวลากลับ - สแกนลายนิว้มือช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ น. 

(ข) ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าที่ (เวรกลางคืน) 
เวลามา   -  สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. : ปฏิบัติราชการปกต ิ
เวลากลับ -  สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น. : ปฏิบัติราชการปกต ิ
(ค) ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนกังานราชการ ครูอัตราจา้ง เจ้าหน้าที่ (เวรวันหยุดราชการ) 
เวลามา   -  สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. : ปฏิบัติราชการปกต ิ
เวลากลับ -  สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. : ปฏิบัติราชการปกติ 

  (ง) ข้าราชการคร ูลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าที่ (วันปกติ ไม่มีนักเรียน) 
  เวลามา ๑. สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ช่วงเชา้เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. : ปฏิบัติราชการปกติ 

๒. สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. : มาสาย เกิน ๘ ครั้ง มีผลไม่เลื่อน        
    เงินเดือนในรอบครึ่งปี 

  เวลากลับ – สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือช่วงบ่ายตัง้แต่เวลา ๑๕.๔๕ น. 
  ๓.๓ กรณี ไปราชการทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไมต่้องสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ
ทั้งเช้าและบ่าย กรณีไปครึ่งวันสามารถสแกนใบหน้า / ลายนิว้มือเลิกปฏิบัติราชการไดต้ามปกติ 
 



๒ 
 

  ๓.๔ กรณี ช่วงเช้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานราชการ ไม่สามารถสแกนใบหน้า / 
ลายนิ้วมือได้  เมื่อมาปฏิบัติราชการให้ท าบันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลาทันทีที่มาปฏิบัติราชการ 
  ๓.๕ กรณี ที่มีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน/ขอเลิกปฏิบัติราชการก่อนเวลาที่
ก าหนดให้บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  ๓.๖ กรณี เครื่องสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือเสีย/ไม่ติด ให้ลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรูปแบบที่ก าหนด 
  ๓.๗ กรณี สแกนไม่ติด/ลืมสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ให้บันทึกขออนุญาตลงเวลาภายในวันที่
สแกนไม่ติดหรือลืมสแกน โดยต้องมีพยานบุคคลรู้เห็นว่ามาปฏิบัติราชการและมีเวลาปรากฏจริง ส่งบันทึกทางงาน
บุคคล กรณีละเลย/ล่วงเลยระยะเวลาหรือไม่สแกน/ลืมสแกนบ่อยครั้ง จักบันทึกสถานะ ขาดราชการ/มาสาย 
 ๔. ก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการท างานสายดังนี้ 
  ๔.๑ ลาเกิน ๖ ครั้ง ส าหรับข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ถือว่า             
“ลาบ่อยครั้ง” จะไม่สามารถเลื่อนเงินเดือน เว้นแต่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่ลาเกินครั้งที่ก าหนด แต่ถ้า
รวมกันทุกครั้งไม่เกิน ๑๕ วันท าการและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน/
ค่าจ้างอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได้ 
  ๔.๒ ท างานสายเกิน ๘ ครั้ง ส าหรับข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
ถือว่า “มาท างานสายเนืองๆ” และมาสายตั้งแต่ ๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. มาสายคุณธรรม มีผลต่อการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน มาสายตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. มีผลต่อการพิจารณาไม่เลื่อนเงินเดือนในรอบครึ่งปี 
  ๔.๓ การส่งใบลา ลากิจ ให้ยื่นใบลาก่อนวันลาอย่างน้อย ๒ วันท าการ ลาป่วยหรือมีเหตุจ าเป็น
หรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อเสร็จสิ้นการลาและกลับมาปฏิบัติราชการแล้วให้ส่งใบลาทันทีที่มาปฏิบัติราชการ กรณีไม่ส่ง
ใบลาเกิน ๒ วันท าการถือว่า “ขาดราชการ” และมีผลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค านวณบ าเหน็จบ านาญ
เมื่อเกษียณอายุราชการ 
 ๕. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรลาเกินมา
ท างานสายหรือไม่สแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือตามข้อก าหนด หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้งงานในหน้าที่ราชการ
อาจไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนตามแต่กรณี ในรอบระยะเวลานั้นๆ และหรืออาจถูก
ด าเนินการลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

--------------------------------------------------- 


