โรงเรียนอัสสั มชัญ
ประกาศที่ 24/2559
เรื่อง วันทางาน วันหยุด และวันลา
เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ว่าด้วย
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) เรื่ อง วันทางาน วันหยุด และวันลา จึงประกาศให้ทราบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตน ดังนี้
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวนั ทางาน 5 วันใน 1 สัปดาห์ (วันจันทร์ – วันศุกร์ )
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่ก่อน เวลา 07.45 นาฬิกา และเลิกทางาน
หลัง เวลา 16.00 นาฬิกา โดยจะต้องบันทึกการมาปฏิบตั ิงานทั้งเวลาที่เข้าปฏิบตั ิงานและลงเวลา
เลิกงาน ตามที่โรงเรี ยนกาหนด ในวันทางานให้มีเวลาพักกลางวัน การปรับเปลี่ยนวัน เวลา และ
เวลาพัก ให้เป็ นไปตามประกาศของโรงเรี ยน
3. เจ้าหน้าที่ ให้มีวนั ทางาน 6 วันใน 1 สัปดาห์ (วันจันทร์ – วันเสาร์ )
4. เจ้าหน้าที่ ต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่ก่อน เวลา 07.45 นาฬิกา และเลิกทางานหลัง เวลา 16.30 นาฬิกา
โดยจะต้องบันทึกการมาปฏิบตั ิงานทั้งเวลาที่เข้าปฏิบตั ิงานและลงเวลาเลิกงานตามที่โรงเรี ยนกาหนด
ในวันทางานให้มีเวลาพักกลางวัน การปรับเปลี่ยนวัน เวลา และเวลาพัก ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของโรงเรี ยน
5. มาสาย 3 ครั้ง ให้นบั เป็ นขาดการปฏิบตั ิงาน 1 วัน
6. ไม่สแกนนิ้วมือ กลับ 6 ครั้ง ถือเป็ นขาด 1 วัน
7. ในเวลาทางาน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่จะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน ต้องได้รับการ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้าฝ่ าย สาหรับครู ผสู้ อนต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากหัวหน้าระดับชั้น (ยกเว้น ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.00 – 13.00 น.)
8. ในปี การศึกษาหนึ่ง ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ มีวนั หยุดทางาน ดังนี้
8.1 วันหยุดประจาสัปดาห์ตามที่ได้รับอนุญาต
8.2 วันหยุดตามประเพณี
8.3 วันหยุดตามประกาศหรื อคาสั่งของทางราชการ
8.4 วันที่โรงเรี ยนประกาศให้เป็ นวันหยุด
9 ในรอบปี การศึกษาหนึ่ง ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ มีสิทธิลาหยุดโดยได้รับเงินเดือนเต็ม
จานวน ดังต่อไปนี้
9.1 ลากิจ ปี ละไม่เกิน 10 วันทาการ โดยจะต้องส่ งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรื อหาก
ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ให้แจ้งการลาโดยเร็ วที่สุดในโอกาสแรกที่สามารถทาได้
9.2 ลาป่ วย ได้เท่าที่ป่วยจริ ง โดยแจ้งการลาในวันแรกที่ลา หรื อในโอกาสแรกที่สามารถแจ้งได้ หรื อ
ในวันแรกที่มาทางาน การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันทาการติดต่อกันต้องนาใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบนั มาแสดงและหากลาป่ วยจนครบ 30 วัน ทาการแล้ว หากยังป่ วยและไม่สามารถ
มาทางานได้ ก็ให้มีสิทธิ ลาป่ วยต่อโดยไม่ได้รับค่าจ้างได้
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9.3 ลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนเต็มจานวนการลาไม่เกิน 45 วัน
(นับจากวันที่คลอดบุตรเป็ นวันแรกของการลา) โดยส่ งใบลาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนคลอด หรื อ
อย่างน้อย 3 วันหลังจากที่หยุดไป
9.4 ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ในกรณี ที่ไม่เคยอุปสมบทหรื อไม่เคย
ไปประกอบพิธีฮจั ย์ และได้รับการบรรจุในโรงเรี ยนอัสสัมชัญติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
การลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ต้องแจ้งให้ผอู ้ านวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
1 เดือน แต่ในกรณี ที่โรงเรี ยนยังหาครู แทนไม่ได้ ผูอ้ านวยการอาจยับยั้ง การลานั้นไว้ก่อน
เพื่อให้ลาในปี ต่อ ๆไปได้
9.5 ลาฝึ กอบรม ลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาวิชาชีพ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
9.6 การนับวันลาตาม (9.1) ถึง (9.5)
(1) กรณี มีวนั หยุดต่อเนื่องก่อนวันลา โรงเรี ยนจะนับวันลาเริ่ มต้นตั้งแต่ วันที่โรงเรี ยนเปิ ดทาการสอน
(2) กรณี มีวนั หยุดต่อเนื่องหลังวันลา โรงเรี ยนจะนับวันก่อนวันหยุด เป็ นวันหมดเขตกาหนดวันลา
(3) กรณี มีวนั หยุดคัน่ ระหว่างวันลา โรงเรี ยนจะนับวันลาหยุดนั้นเป็ นวันลาด้วย
9.7 ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่ใช้สิทธิ์ ลาหยุดโดยไม่มีความจาเป็ น หรื อลาบ่อยครั้ง
โรงเรี ยน โดยผูอ้ านวยการ อาจเรี ยกผูน้ ้ นั มาตักเตือนและบันทึกรับทราบการตักเตือนไว้ รวมถึง
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพการทางานพร้อมกันไปด้วย
หมายเหตุ : ในข้อ 3, 4, 6 และ ข้อ 7 ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
(ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ )
ผูอ้ านวยการ
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