
กลุมที่ เวลาทํางานปกติ การสายที่จะนํามานับรวม การลงเวลาเขางานกรณีลาครึ่งวัน(แรก) การลงเวลาออกงานกรณีลาครึ่งวัน(หลัง)

1 08.00 - 16.00 น.

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 08.01 - 09.00 น.  ถือวา "สาย" หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 09.01 - 12.00 น. ถือเปนการลากิจ
ครึ่งวัน  หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา          12.01 น. เปนตน

ไป  ถือเปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 12.00 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

     ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 12.00 น.                   
      เปนตนไป

2 08.00 -  17.00 น.

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 08.01 - 09.00 น.  ถือวา "สาย"หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 09.01 - 12.30 น. ถือเปนการลากิจ
ครึ่งวัน หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา           12.31 น. เปนตน

ไป  ถือเปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 12.30 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

     ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 12.30 น.             
เปนตนไป

3 09.00 - 17.00 น.

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 09.01 - 10.00 น. ถือวา "สาย"หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 10.01 - 13.00 น. ถือเปน การลา
กิจครึ่งวัน  หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา                13.01 น. 

เปนตนไป  ถือเปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 13.00 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

      ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 13.00 น.              
เปนตนไป

4 09.00 - 18.00 น.

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 09.01 - 10.00 น. ถือวา "สาย"หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 10.01 - 13.30 น. ถือเปนการลากิจ
ครึ่งวัน  หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา          13.31 น. เปนตน

ไป  ถือเปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 13.30 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

      ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 13.30 น.              
เปนตนไป

5

08.30 - 15.30 
(สําหรับการ

ทํางานในวันเสาร
ของเจาหนาที่)

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 08.31 - 09.30 น. ถือวา "สาย"หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 09.31 - 12.00 น. ถือเปนลากิจครึ่ง
วัน หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 12.01 น. เปนตนไป  ถือ

เปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 12.00 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

       ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 12.00 น.           
เปนตนไป

6 06.00 - 15.00 น. 
(รวมยามกะเชา)

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 06.01 - 7.00 น. ถือวา "สาย"หากมา
ลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 7.01 - 10.30 น. ถือเปนลากิจครึ่งวัน 
หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 10.31 น. เปนตนไป  ถือเปน

การลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 10.30 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

        ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 10.30 น.              
เปนตนไป

กําหนดเวลาทํางานของบุคลากรทุกประเภทเริ่ม ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2553 



7 06.30 15.30 น.

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 06.31 - 7.30 น. ถือวา "สาย"หากมา
ลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 7.31 - 11.00 น. ถือเปน   ลากิจครึ่งวัน 

 หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป  ถือเปน
การลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 11.00 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

        ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 11.00 น.               
เปนตนไป

8 07.30 - 17.00 น.
(พัก 1.5 ชั่วโมง)

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 07.31 - 8.30 น. ถือวา "สาย"หากมา
ลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 8.31 - 12.15 น. ถือเปนลากิจครึ่งวัน  
หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 12.16 น. เปนตนไป  ถือเปน

การลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 12.15 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

          ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 12.15 น.              
เปนตนไป

9 15.00 - 24.00 
(ยามกะบาย)

ลงเวลาเขางานระหวางเวลา 15.01 - 16.00 น. ถือวา "สาย"หาก
มาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 16.01 - 19.00 น. ถือเปนลากิจครึ่ง
วัน  หากมาลงเวลาเขางานตั้งแตเวลา 19.01 น. เปนตนไป  ถือ

เปนการลากิจหนึ่งวัน

ลงเวลาเขางานไมเกิน 19.00 น. การลงเวลาเขา
งานหลังจากนี้ถือเปนการลาหนึ่งวัน

         ลงเวลาออกงานไดตั้งแตเวลา 19.00 น.               
เปนตนไป

1. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อปฏิบัติภารกิจสวนตัว  สามารถลาไดไมเกินปละ 5 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 ชั่วโมง  ซึ่งจะหยุดนับเวลาตอเมื่อมาลงเวลากลับเขามาที่หองงานบุคคล

หากเกินกวา 4 ชั่วโมงถือเปนการลากิจหนึ่งวัน  
2. การมาสาย(ภายในเวลาตามตารางขางตน)/การลงเวลาออกงานกอนกําหนดโดยไมไดรับอนุญาต / การไมลงเวลาเขางาน / การไมลงเวลาออกงาน รวม 5 ครั้ง  นับเปนการลากิจหนึ่งวัน

ในปการศึกษาถัดไป   แมจะไมมีประวัติการลาหรือมาสายก็ตาม
4. เวลาทํางานปกติไมรวมถึงชั่วโมงทํางานทีไดรับคาตอบแทนพิเศษ เชน การสอนเสริม การทํางานลวงเวลา เปนตน

3. การขาดงาน  หมายถึง การไมพบขอมูลการมาทํางานตามเวลาเขางานของบุคลากรแตละประเภท โดยไมมีการแจงสาเหตุใหงานบุคคลทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ขาดงาน
โดยวันที่ขาดงานนั้นจะไมนํามาคํานวณรวมกับวันลากิจหรือลาปวย  ซึ่งบุคลากรที่ขาดงานนั้นจะ ถูกหักโบนัส ตามจํานวนวันที่ขาดงานและจะไมไดรับการพิจารณาการขึ้นขั้นเงินเดือน

หมายเหตุ

ในกรณีมาลงเวลากลับเขามาเกินกําหนด  หากนับรวมเวลาที่ขอออกนอกบริเวณโรงเรียนและเวลาที่เกินกําหนดแลวไมเกิน 4 ชั่วโมง การลาออกนอกบริเวณในครั้งนั้นจะถือเปนการลากิจครึ่งวัน


