ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรลำสำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่และลูกจ้ ำง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการลาสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการลา
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการลาสาหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้
แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
กำรลำป่ วย
ข้ อ 3. เจ้ าหน้ าที่จะลาป่ วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ ไม่เกิน 60 วัน ในปี หนึ่ง ๆ โดยได้ รับ
เงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็ม
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ จะลาป่ วยโดยได้ รับเงินเดือน
หรื อค่าจ้ างเต็มได้ ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน
กำรลำคลอดบุตร
ข้ อ 4. เจ้ าหน้ าที่จะลาคลอดบุตรได้ ตามความจาเป็ น โดยได้ รับเงินเดือนหรือค่าจ้ างเต็มไม่เกิน
120 วัน ทังนี
้ ้ ให้ ยนื่ ใบตรวจรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ่งพร้ อมกับใบลา
กำรลำกิจส่ วนตัวและพักผ่ อน
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่จะลากิจหรื อพักผ่อนได้ โดยได้ รับเงินเดือนหรือค่าจ้ างเต็มในปี หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 45 วัน
แต่ในปี ที่เริ่ มเข้ าทางานถ้ าได้ รับการบรรจุแต่งตังไม่
้ เต็มปี วันลาที่กล่าวไว้ ให้ ลดลงตามจานวนเดือน ๆ ละ 4
วัน แต่เมื่อรวมทังปี
้ แล้ วจะต้ องไม่เกิน 45 วัน
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ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ยังไม่เคยอุปสมบทและได้ ทางานประจาในสหกรณ์มาแล้ วไม่ น้อยกว่าสองปี จะ
ลาเพื่ออุปสมบทได้ โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณีลาสิกขาบทก่อนครบกาหนดวันลา ผู้นนจะต้
ั ้ องกลับเข้ าทางานภายใน 7 วัน นับแต่วนั
ลาสิกขาบทและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิ ้นสุด
กำรลำเข้ ำระดมรำชกำรทหำร
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าทีท่ ี่ถกู เรี ยกเข้ าระดมราชการทหาร ต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาภายใน 48
ชัว่ โมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็ นต้ นไป และไปเข้ าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนัน้
เวลาที่เข้ าระดมราชการทหารนี ้ ให้ ได้ รับเงินเดือนเต็ม
กำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซำอุดอิ ำระเบีย
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ นับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะจะ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้ องยื่นใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวัน
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เพือ่ เสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะ
หยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดงั กล่าวได้ โดยได้ รับเงินเดือนเต็มมีกาหนดไม่เกิน 120 วัน
กำรขออนุญำตลำ
ข้ อ 9. ผู้ขออนุญาตต้ องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บงั คับบัญชาซึง่ มีอานาจอนุญาตลา
โดยเร็ ว
ข้ อ 10. ผู้ขออนุญาตลาคลอดบุตร ต้ องเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนหรื อในวันเริ่ มลา เว้ นแต่
อาการป่ วยทาให้ ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้ เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงเหตุผลด้ วย
ข้ อ 11. ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรื อลาพักผ่อน ต้ องเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวันที่เริ่ มลา
ตามสมควร และต้ องได้ รับอนุญาตก่อนแล้ วจึงหยุดงานเพือ่ กิจส่วนตัวหรื อพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่
มีเหตุจาเป็ นอันไม่ควรรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุจาเป็ นต่อผู้บงั คับบัญชาแล้ วหยุด
งานเพื่อกิจส่วนตัวนันก็
้ ได้
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กว่า 30 วัน เมือ่ ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ ว จึงหยุดงานเพือ่ อุปสมบทได้
ข้ อ 13. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกเรี ยกเข้ าระดมราชการทหาร เมือ่ ได้ รับรายงาน และเสนอใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาแล้ ว ให้ ไปเข้ าระดมตามที่กาหนดในหมายเรี ยกเข้ าระดมนัน้ โดยไม่ต้องรอรับคาสัง่ อนุญาต
ข้ อ 14. ผู้มีอานาจอนุญาตการลาของเจ้ าหน้ าทีใ่ นปี หนึ่ง ๆ ได้ ไม่เกิน ดังต่อไปนี ้
ผู้มีอานาจอนุญาต
ผู้ลา
ลาป่ วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ทุกตาแหน่ง
ดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จดั การ
1. รองผู้จดั การ
2. เจ้ าหน้ าที่อื่น

ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร

15
15

7
7

ตามที่เห็นสมควร

7
7

ข้ อ 15. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจอนุญาตการลาของเจ้ าหน้ าทีไ่ ด้ ทกุ กรณีตามระเบียบนี ้
ข้ อ 16. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ลาป่ วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างครบ
กาหนดตามระเบียบแล้ ว ถ้ าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษก็อาจอนุญาตให้ ลาต่อได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การลาต่อ
ดังกล่าวนี ้ไม่ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง และให้ ผ้ อู นุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการครัง้ ต่อไป
กำรนับวันลำ
ข้ อ 17. ถ้ ามีการมอบหมายหน้ าที่การงานให้ นับวันเวลาเริ่ มตังแต่
้ วนั มอบเป็ นต้ นไป ถ้ ามอบหมาย
หลังเที่ยงให้ นบั เริ่ มต้ นวันรุ่ งขึน้
วันลาเป็ นอันสิ ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ ถือว่าสิ ้นสุดในวันรับมอบ
ข้ อ 18. ถ้ าวันหยุดทางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้ นับวันหยุดทางาน
ดังกล่าวเป็ นวันลาด้ วย ซึง่ ผู้ขออนุญาตต้ องระบุรวมไว้ ในวันลา
ข้ อ 19. ถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลาถูกเรี ยกกลับเข้ าทางานก่อนกาหนดการลาตามความในข้ อ 20 ให้ ถือ
ว่าวันลาสิ ้นสุดในวันก่อนวันกลับเข้ าทางาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้ วแต่กรณี
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ข้ อ 20. ถ้ าสหกรณ์เห็นว่ามีความจาเป็ นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรี ยกให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตให้ ลา
กลับเข้ าทางานก่อนครบกาหนดการลาก็ได้
ข้ อ 21. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี ้ หรือการลาหยุดงานโดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ ลา
ตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่เกิดจากสาเหตุสดุ วิสยั ให้ ถอื เป็ นการขาดงานและให้ หกั เงินเดือนหรื อค่าจ้ างตามส่วน
เฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนันให้
้ พิจารณาลงโทษผิดวินัยสาหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

