ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑจํานวนครั้งการลา และการมาทํางานสายของพนักงานจาง
เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
-------------------------------

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545
(และแกไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550) ขอ 205(7) ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายกําหนดจํานวนครั้งการลาหรือการมาทํางานสายของพนักงานสวนตําบล ที่จะไมไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนหนังสือไวกอน โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือ
หนวยงาน และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ขอ 59 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ขอ
61, 62 องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอนพิจารณาแลวเห็นวา การวางหลักเกณฑจํานวนครั้งการลาหรือการ
มาทํางานสายที่จะไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เปนเรื่องที่มีความจําเปน จึงไดวางหลักเกณฑไวดังนี้
1. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการปรับขึ้นคาตอบแทน
1.1 เปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน
1.2 พนักงานจาง จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ขอ 59
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
2. คุณสมบัติของผูท ี่จะไดรับการปรับขึ้นคาตอบแทนไมเกิน 6%
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดีเดน
2.2 มีวั น ลาป ว ย ลากิจ ลาพักผ อน รวมกัน ไมเ กิน 6 ครั้ ง วั น ลาไมเ กิน 10 วั น แต
สําหรับพนักงานจางที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดนอาจพิจารณาผอนผัน
ใหปรับคาตอบแทน 6% ได
2.3 มาทํางานสายไมเกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
3. คุณสมบัตขิ องผูที่จะไดรับการปรับขึ้นคาตอบแทนไมเกิน 4%
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดี
3.2 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 10 ครั้ง วันลาไมเกิน 15 วัน แต
สําหรับพนักงานจางที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดนอาจพิจารณาผอนผัน
ใหปรับขึ้นคาตอบแทน 4% ได
3.3 มาทํางานสายไมเกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
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-24. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการปรับขึ้นคาตอบแทนไมเกิน 2%
4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดี
4.2 มีวั น ลาป ว ย ลากิจ ลาพักผ อน รวมกัน ตั้ งแต 10-15 ครั้ ง วั น ลา 15-20 วั น
แต สําหรับพนักงานจางที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดนอาจพิจารณาผอนผัน
ใหปรับขึ้นคาตอบแทน 2% ได
4.3 มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
5. หลักเกณฑพิจาณาที่อาจไมไดรับการปรับขึ้นคาตอบแทน
5.1 การลาบอยครั้ง
พนั ก งานจ า ง หากลาเกิ น 15 ครั้ ง ถื อ วา ลาบอ ยครั้ ง แต ถ า ลาเกิ น จํ า นวนครั้ ง ที่
กําหนด แตวันลาไมเกิน 25 วัน และมีผลงานดีเดน ก็อาจพิจาณาไมใหไดรับการปรับคาตอบแทนได
5.2 การมาทํางานสายตอเนื่อง
พนักงานจาง ตองมาปฏิบัติราชการ ไมเกินเวลา 08.30 น.หากเลยกําหนดเวลา
ดังกลาวถือวามาทํางานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือวามาปฏิบัติราชการสายตอเนื่อง อาจพิจาณาไมให
ไดรับการปรับคาตอบแทนได
สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง
1. การลาปวยของพนักงานจาง
1.1 พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน
1.2 พนั ก งานจ า งทั่ ว ไปที่ มี ร ะยะเวลาการจ า งหนึ่ ง ป มี สิ ท ธิ ล าป ว ยโดยได รั บ
คาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกิน 15 วันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจัด
จ างตั้ งแต 9 เดื อนขึ้น ไปแต ไ มถึ ง 1 ป มีสิ ทธิ ล าป ว ยโดยได รั บ คาตอบแทนอัต ราปกติ ร ะหว างลาในช ว ง
ระยะเวลาการจางไมเกิน 8 วันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือนที่มี
สิทธิลาปาวโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกิน 6 วันทําการ ในกรณีที่
มีระยะเวลาการจางต่ํากวา 6 เดือน มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลา
การจางไมเกิน 4 วันทําการ
1.3 ใหยื่นใบลาตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกอน หรือในวันที่ลาเวนแตกรณี
จําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได
1.4 ลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน สงพรอมกับใบลาดวย
เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
2. การลากิจของพนักงานจาง
2.1 พนั ก งานจ า งตามภารกิจ และพนั กงานจ า งผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ มี สิ ทธิ ล ากิ จ
สวนตัวรวมทั้งลาไปตางประเทศโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 45 วันทําการ ยกเวน
ในปแรกที่ไดรับการจางใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 15 วัน
2.2 การลากิจสวนตัวใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น เมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาพรอมระบุเหตุผล
จําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
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-33. การลาพักผอนประจําป
3.1 พนักงานจงมีสิทธิลาพักผอนประจําปโดยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาปหนึ่ง
ไมเกิน 10 วันทําการ ยกเวนในปแรกที่ไดรับการจางยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน เวนแตผูที่เคย
ไดรับการจางมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และไดพนจากการเปนพนักงานจางไปแลว แตตอมาไดรับการจาง
เปนพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลเดิมอีก
3.2 การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน 3 วันทําการ เมื่อไดรับอนุญาตใหลา
แลวจึงหยุดราชการได
4. การลาคลอดบุตร
พนักงานจางมีสิทธิลาคลอดบุตรได 90 วัน นับรวมวันหยุดประจําสัปดาห และ
วันหยุดพิเศษในระหวางลาโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 45 วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฏหมายวาดวย
ประกันสังคม
5. การลาอุปสมบท
5.1 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไมเคยอุปสมบท
ในพระพุทธศาสานา หรื อยั งไมเ คยประกอบพิธี ฮัจ ย ประสงคจ ะลาอุป สมบท หรื อลาไปประกอบพิธี ฮัจ ย
แล ว แต ก รณี มี สิ ท ธิ ล าโดยได รั บ ค า ตอบแทนอั ต ราปกติ ร ะหว า งลาไม เ กิ น 120 วั น ยกเว น ในป แ รก
ที่เขาปฏิบัติงานเปนพนักงานจางจะไมไดรับคาตอบแทนระหวางลา
5.2 การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน
6. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพลฯ
6.1 พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารโดยไดรับ
คาตอบแทนอัตราปกติในระหวางลา
6.2 พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาเขารับการ
ระดมพลหรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาตอบแทน
อัตราปกติระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม แตถา
พนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ใหงดจายคาตอบแทน
หลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกองคการบริหารสวนตําบลจะใหจาย
คาตอบแทนระหวางลานั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน
6.3 พนักงานจางทั่วไปลาเขารับการฝกวิชาการทหารใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกิน
60 วัน สวนการลาเขารับการระดมพลหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีใหไดรับคาตอบแทน
อัตราปกติไมเกิน 7 วัน
หมายเหตุ 1. การลาครึ่งวันในตอนเขา หรือตอนบายของพนักงานจางใหนับเปน
การลาครึ่งวันตามประเภทการลานั้น ๆ
2. การลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหอยูในดุลพินิจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล แตไมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา
ป จ จุ บั น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโพธิ์ เ อน มี ข า ราชการ จํ า นวนทั้ ง หมด 11 คน
ลูกจางประจํา 1 คน พนักงานจางตามภารกิจ 8 คน พนักงานจางทั่วไป 4 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยแตละ
ตําแหนงมีภารกิจหนาที่แตกตางกันไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งแตละตําแหนงมีลักษณะงานที่เฉพาะ
มีหนาที่รับผิดชอบงานแตละงานตางกัน มีความชํานาญงานในหนาที่แตกตางกันและโดยที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู พื้นที่สวนใหญติดริมแมน้ําปาสัก ซึ่งในชวง
ฤดูฝน เมื่อมีฝนตกอาจทําใหพื้นที่ในแตละหมูบานประสบปญหาภัยอุทกภัย และปญหาวาตภัย
/ซึ่งในสวน...

-4ซึ่งในสวนของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจึงตองเตรียมพรอมตอสถานการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดตลอดทั้งป ในการลาตาง ๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน ขอใหพนักงานทุกทานได
พิจารณาถึงความจําเปนของเหตุแหงการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนในพื้นที่เปน
สําคัญ ในการยื่นใบลาทุกประเภท ขอใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคนใหยื่นใบลา
ตามลํ า ดั บ ชั้ น โดยให บุ ค ลากรตรวจสอบวั น ลา และเสนอให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอนุ ญ าตตามลํ า ดั บ ชั้ น ต อ ไป
(ควรเสนอใบลาลวงหนากอนอยางนอย 3 วันทําการ)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน

