ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน
เรื่อง กําหนดจํานวนวันลาและการมาทํางานสายของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
..............................................................
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลั กเกณฑและเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริ ห ารงานบุ คคลขององคการบริ ห ารส ว นตํ าบล ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม
2545 (และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2558 ) ขอ 205 (7) ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่
ไดรับมอบหมายกําหนดจํานวนครั้งการลาหรือการมาทํางานสายของพนักงานสวนตําบล ที่จะไมไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนหนังสือไวกอน โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือ
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน พิจารณาแลวเห็นวา การวางหลักเกณฑจํานวนครั้งการลา หรือ
การมาทํางานสาย ที่จะไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เปนเรื่องที่มีความจําเปน จึงไดวางหลักเกณฑไว
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.1 เปนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน
1.2 พนักงานสวนตําบล จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแกไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550) ขอ 205 (7)
1.3
การมาปฏิ บัติ ร าชการในรอบครึ่ งป ครั้ งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 ในแตล ะครั้ ง
หากพนักงานสว นตํ าบล ลู กจางประจํ า และพนั กงานจ าง มาปฏิ บัติ ราชการตรงตามเวลา ไมสาย ไมขาด
โดยไมมีเ หตุ ผลอัน สมควร หรื อไมละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน าที่ราชการ มีความเสีย สละและอุทิศเวลาราชการ
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ
2. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนสองขั้นทั้งป (2.0 ขั้น)
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดีเดน
2.2 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 6 ครั้ง วันลาไมเกิน 10 วัน แต
สําหรับพนักงานสวนตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดนอาจพิจารณาผอนผัน
ใหเลื่อนสองขั้นได
2.3 มาทํางานสายไมเกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
3. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งป (1.5 ขั้น)
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดีมาก
/3.2 มีวันลาปวย...

-23.2 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 10 ครั้ง วันลาไมเกิน 15 วัน แต
สําหรับพนักงานสวนตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผอนผัน
ใหเลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได
3.3 มาทํางานสายไมเกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
4. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งป (1.0 ขั้น)
4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี
4.2 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 15 ครั้ง วันลาไมเกิน 20 วัน แต
สําหรับพนักงานสวนตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผอนผัน
ใหเลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได
4.3 มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
5. หลักเกณฑทอี่ าจพิจารณาใหไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1 การลาบอยครั้ง ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน กําหนด ดังนี้
การลาบอยครั้ง ในรอบปที่แลวมา (วงรอบการประเมิน 6 เดือน) หากลาเกิน 15
ครั้ง ถือวาลาบอยครั้ง แตถาลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 20 วัน และมีผลงานดีเดน ก็อาจ
พิจาณาใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นได
5.2 การมาทํางานสายตอเนื่อง ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน กําหนด
ดังนี้
พนั ก งานส ว นตํ า บล ต อ งมาปฏิ บั ติ ร าชการ ไม เ กิ น เวลา 08.30 น.หากเลย
กํา หนดเวลาดั งกลา วถื อวา มาทํา งานสาย และสายเกิ น 15 ครั้ง ถือวามาปฏิ บัติร าชการสายต อเนื่ อง
อาจพิจารณาใหไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได
สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
1. การลาปวย
1.1 ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกิน 60 วันทําการ มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ 6 เดือน
1.2 ลาปวย และลากิจ ไมเกิน 23 วัน มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง
ปกติในรอบครึ่งปหรือ 6 เดือน
1.3 การลาปวยตั้งแต 30 วัน ขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
1.4 การลาปวยไมถึง 30 วัน ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบก็ได
1.5 การยื่นใบลาปวย ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีที่แพทยนัด) หรือยื่นในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
1.6 การลาปวยใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
2. การลาคลอดบุตร
2.1 การลาคลอดบุตรมีสิทธิลาไดไมเกิน 90 วัน
2.2 การลาคลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
ผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา
/3. การลากิจ...

-33. การลากิจสวนตัว
3.1 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาต
จึงจะหยุดราชการได (โดยใหยื่นลวงหนา 3 วันทําการ) เวนแต มีเหตุจําเปนไมสามารถรอได ใหเสนอใบลา
พรอมเหตุผลความจําเปนแลวหยุดราชการไปกอนได
3.2 ไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน 45 วัน เวนแตในปแรกที่เขารับราชการไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไมเกิน 15 วัน
3.3 ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดไดไมเกิน 150 วัน โดยไมไดรับ
เงินเดือน
4. การลาพักผอน
4.1 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตจึง
จะหยุดราชการได (โดยใหยื่นลวงหนา 3 วันทําการ)
4.2 มีสิทธิลาพักผอนได 10 วัน เวนแตผูที่บรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
4.3 สะสมวันลาไดไมเกิน 20 วัน
4.4 รับราชการไมนอยกวา 10 ป สะสมวันลาไดไมเกิน 30 วัน
4.5 พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุดภาคการเรียนหากไดหยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการเรียนเกินกวาวันลาพักผอน จะไมมีสิทธิลาพักผอน
5. ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย
5.1 ตั้งแตเริ่มรับราชการ ยังไมเคยอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย
5.2 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท/เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
5.3 ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน 10 วัน
5.4 ใหร ายงานตั วกลั บเขาปฏิ บัติ ราชการภายใน 5 วัน นับ แตวั นลาสิกขาหรื อ
เดินทางกลับจากไปประกอบพิธีฮัจย ทั้งนี้จะตองนับรวมอยูภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตการลา
5.5 รับราชการไมนอยกวา 1 ป
5.6 ไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน 120 วัน
6. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
6.1 ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวัน
เขารับการตรวจเลือก ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
6.2 ใหเขารับการตรวจเลือก/เขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดย
ไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต
6.3 ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน นับแตพนจากการเขารับ
การตรวจเลือก
6.4 ไดรับเงินเดือนระหวางลา
7. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
7.1 ให เ สนอใบลาต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ ง หั ว หน า ส ว นราชการเพื่ อ
พิจารณาอนุญาต
7.2 เปนผูพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว
7.3 ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน 4 ป
/8. การลา...

-48. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
8.1 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา
อนุญาต
8.2 ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแต ไดรับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศต่ํากวาเงินเดือนของทางราชการใหสมทบสวนตางดังกลาว
8.3 ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลา
8.4 ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบภายใน 30 วัน
9. การลาติดตามคูสมรส
9.1 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
9.2 ลาไดไมเกิน 2 ป กรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก 2 ป เมื่อรวมแลวตอง
ไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ป ใหลาออกจากราชการ
9.3 ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา
10. ลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตร
10.1ใหเสนใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณา
อนุญาตกอน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแตวันที่คลอดบุตร
10.2 ลาไดครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วัน
10.3 ไดรับเงินเดือนระหวางลาโดยตองลาภายใน 30 วัน นับแตภริยาคลอดบุตร
11. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
11.1 ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
11.2 ให เ สนอใบลาต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ ง ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตเพื่ อ
พิจารณาอนุญาต
11.3 ลาไดครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรแตไมเกิน 12 เดือน
11.4 หลักสูตรที่สวนราชการหนวยงานอื่นของรัฐหรืองคกรการกุศลที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานทางราชการเปนผูจัด
11.5 ไดรับเงินเดือนระหวางลาที่กําหนดไวในหลักสูตรแตไมเกิน 12 เดือน
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...

-5ซึ่งในสวนของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจึงตองเตรียมพรอมตอสถานการณที่อาจจะ
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 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน

