ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง
-----------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท า ยแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ หารงานบุคคลส วนท องถิ่ น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว นตํ าบลจั งหวั ด
ปราจีน บุรี (ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 (8) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 10 มกราคม
2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2558 ได
กําหนดเงื่อนไขใหพนักงานสวนตําบล ซึ่งไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งตองไมลาหรือทํางาน
สายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปนหนังสือ
เพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผ ล องค การบริ ห ารสว นตําบลดงกระทงยาม มี พื้นที่ป กครอง 11 หมู บาน สภาพทองที่การ
คมนาคมไปมาหาสูแตละหมูบานมีความสะดวก เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถไปมาสะดวกระหวาง
หน ว ยงาน กั บ หมู บ า นหรื อ พื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม จึ ง
กําหนดเวลา จํานวนครั้งการลาประเภทตาง ๆ การขาดราชการ การลงเวลาแทนกัน การไมลงเวลาทําการ และ
การมาทํางานสายในปงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล และ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานจาง โดยอนุโลมใชกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปดวย เปน
ตน โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักเกณฑ
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ การนับวันใหถือเอาปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา แลวแตกรณี
2. การกําหนดเวลาปฏิบัติงาน
-พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขาปฏิบัติงาน ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเวน วันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
3. การประเมิน
-ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนปละสองครั้ง คือ
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถัดไป
/-5.ประเภทการลาของ...

-25. ประเภทการลาของพนักงานสวนตําบล ไดแบงการลาออกเปน 9 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) การลาติดตามคูสมรส
6. สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล
1. การลาปวย
(1) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 60
วันทําการ มีสิทธิไดรับเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งป หรือ 6 เดือน
(2) ลาปวย (และลากิจ) ไมเกิน 23 วัน มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางปกติใน
รอบครึ่งปหรือ 6 เดือน
(3) การลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
(4) การยื่นใบลาปวย ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีที่แพทยนัด) หรือยื่นในวัน แรกที่มาปฏิบั ติ
ราชการ
(5) การลาป ว ยให เ สนอตอ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํา ดั บ ชั้ น จนถึ ง หั ว หน าส ว นราชการ เป น ผู
อนุญาต
2. การคลอดบุตร
(1) การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน
(2) การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูอนุญาต
3. การลากิจสวนตัว
(1) ลากิจสวนตัวยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชา 3 วัน หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได
(2) ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิลาได 45 วัน โดยไดรับเงินเดือน
(3) ลากิจสวนตัวนับรวมกันลาปวย ลาไดไมเกิน 23 วัน ในรอบครึ่งป หากลากิจสวนตัวรวม
กับการลาปวยเกิน 23 วัน ไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. การลาพักผอน
(1) สิทธิในการลาพักผอนประจําปได 10 วันทําการ (ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการครั้งแรกที่
ยังไมผานการทดลองราชการ)
(2) ลาพักผอนประจําป 10 วันทําการ หากผูใดลาไมครบตามจํานวนก็ใหสะสมวันที่ไมไดลา
รวมเขากับปตอ ๆไป
ตัวอยางเชน ป 2560 ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน นํา 8 วันที่เหลือไปสะสมในป 2561 รวม
กับลาพักผอน ประจําป 2561 ที่ได 10 วัน รวมวันลาเทากับ 18 วันทําการ
/-(3) สําหรับผูรับราชการ...

-3(3) สําหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา 10 ป มีสิทธินําวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับ
ลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
(4) ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา (3 วัน) เมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการ
แลวจึงลาได
5. การลาอุปสมบท
(1) ลาอุปสมบท ใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูอนุญาตใหนอยกวา 60 วัน
(2) สิทธิในการลาอุปสมบท ลาไดไมเกิน 120 วัน
6. การลาเขารับการคัดเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(1) เมื่อมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชากอนลวงหนาไมนอยกวา 48 ชั่วโมง
(2) เมื่อครบกําหนดการลาไปทหารแลว ใหรายงานกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน
7. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(1) ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูอนุญาต
(2) ลาไปตางประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผู
อนุญาต
8. การลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ
(1) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี 2 ประเทศ
(2) การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผู
อนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะลาได
9. การลาติดตามคูสมรส
(1) ลาติดตามคูสมรสมีสิทธิลาได 2 ป แตไมเกิน 4 ป
(2) การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบล กรณีลาไปตางประเทศยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูวาราชการจังหวัด
7. การมาสาย
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน ของปที่ไดเลื่อน มาสายไมเกิน 7 ครั้ง
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม ของปที่ไดเลื่อน มาสายไมเกิน 7 ครั้ง
(3) การมาสายเกิน 7 ครั้ง/รอบ จะไมไดรับการพิจารณาการเลื่อนขั้น
8. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีมาสายเกิน 7 ครั้ง
-พนักงานสวนตําบล บุคคลใดมาสายเกิน 7 ครั้ง/รอบ แตมีผลงานดีเดนจะตองไดเปนประโยชนตอ
สวนรวม ผูบริหารอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนั้นเปนกรณีพิเศษก็ได
9. กรณีพนจากราชการหรือเหตุเกษียณอายุราชการ
-ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวน
ตําบลผูใด แตผูนั้นตองพนจากราชการไป เพราะเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ 30 กันยายน ของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ
/-10. การขาดงานหรือ...

-410. การขาดงานหรือละทิ้งหนาที่ การไมลงเวลามาทํางาน การลงเวลาหรือตอกบัตรแทนกัน
(1) การขาดงานหรือละทิ้งหนาที่ ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแก
ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได หากการละทิ้งหรือทอดทิ้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุ
ใหเสียหายราชการอยางรายแรง และ ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (โทษไลออกสถานเดียว)
(2) การไมลงเวลามาทํางาน ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลไมลงชื่อเวลาทําการ ถือวาเปน
ความผิดฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(3) การลงเวลาหรือตอกบัตรแทนกัน การตอกบัตรหรือลงชื่อแทนกัน ถือเปนความผิดฐานไม
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา และฐานประพฤติชั่ว มีโทษหนักหรือเบา
ตามควรแกกรณี
11. สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล
1. การลาปวย
(1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใน 1 ป มีสิทธิลาปวยปกติได
ไมเกิน 60 วันทําการ
(2) พนักงานจางทั่วไป ใน 1 ป มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 15 วันทําการ
(3) ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย
2. การลากิจสวนตัว
(1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ป มีสิทธิลากิจไดไมเกิน
45 วันทําการ
(2) ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะลาได
(3) พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธิลากิจสวนตัว
3. การลาพักผอน
(1) พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะตองผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนกอน
(2) พนักงานจางทั่วไป ใน 1 ป มีสิทธิพักผอนได 10 วันทําการ
(3) การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน 3 วัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงลาได
4. การลาคลอดบุตร
(1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน
90 วัน โดยไดรับคาจาง
(2) พนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน โดยจะไดรับ
คาจางในระหวางลาไมเกิน 45 วัน เวนแตการจางในปแรกถาไมครบ 7 เดือน ไมไดรับ
คาจางในระหวางลา
5. การลาอุปสมบท
(1) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาอุปสมบทไดไมเกิน 120
วัน โดยไดรับคาจางในระหวางการลา เวนแต ในปแรกที่จางไมไดจางในระหวางลา
(2) การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา 60 วัน
(3) พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธิลาอุปสมบท
/-6. การลาเพื่อตรวจ...

-56. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขาฝกวิชาทหารฯ
(1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาไดตามระยะเวลาที่
เขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา
(2) พนักงานจางทั่วไป มีสิทธิลาไดโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน 30 วัน
(3) พนักงานจาง ตามขอ 1 และขอ 2 ที่ลาเขาาฝฝกฯ และไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหม
จะไมมีสิทธิไดรับคาจาง และระหวางลา
7. การมาสายพนักงานจาง
(1) ตามภารกิจ
-การประเมิ
การประเมินผลงาน ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก ครั้งที่สองครึ่งปหลัง (1 เมษายน , 1 ตุลาคม)
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง ประจํ
ะจําป สายไมเกิน 7 ครั้ง
(2) พนักงานจางทั่วไป
-การประเมิ
การประเมินผลงาน ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เพื่อพิจารณาการตอสัญญา
จาง สายไมเกิน 7 ครั้ง
การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแตละครั้ง หากพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง มาสายเกิน 7 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันทําการ หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หนาที่
ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย
ทังนี
ง้ นี้ ใหผลการพิจารณาตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
บลดงกระทงยาม เปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เพื่อนําเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใใชใน
การพิจารณาเพื่อตอสัญญาจาง หากกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไม
ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะตองไดรับการลงโทษตามที่ประกาศกกําหนดไว
ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
บล

