
 
 
 

                    
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง การกําหนดจํานวนคร้ังของการลาและการมาทํางานสาย  ของพนักงานสวนตําบล และพนกังานจาง 

……………………..............................…………………. 

   ตามท่ีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 31  ตุลาคม  2545      
และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี             
30  ธันวาคม  2558  การเล่ือนข้ันเงินเดือน ขอ ๒๐๕ กําหนดใหพนักงานสวนตําบล  ซึ่งจะไดรับการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้ง  ตองอยูในหลักเกณฑท่ีกําหนด  รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ   
ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูท่ีไดรับหมอบหมายกําหนด       
เปนหนังสือไวแลวแตกรณี  นั้น 

   ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ต้ังอยูเลขท่ี 119 หมู ท่ี 5 ถนนมาลัยแมน  
นครปฐม – สุพรรณบุรี  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  หางจากท่ีวาการอําเภอ
กําแพงแสน ประมาณ 3 กิโลเมตร หางจากสถานีตํารวจภูธรกําแพงแสน  ประมาณ  3 กิโลเมตร             
ระยะหางจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ประมาณ  30  กิโลเมตร  มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  7  หมูบาน         
มีพนักงานสวนตําบล  จํานวน  14  คน  พนักงานจาง  จํานวน 17 คน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง             
สวนใหญเปนคนในพื้นท่ีและมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตอําเภอกําแพงแสน  และสภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีราบลุม
น้ําขังตลอดป  จึงเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรและเล้ียงสัตว  และในบางฤดูโดยเฉพาะฤดูฝน       
(ชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน)  เมื่อมีฝนตกอาจทําใหบางพื้นท่ีของแตละหมูบาน  อาจประสบปญหาลมพายุ
พัดแรงและน้ําทวม  และในฤดูรอนในแตละหมูบานมักจะประสบกับปญหาภัยแลง  ซึ่งในสวนของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงตองเตรียมพรอมตอสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตลอดท้ังป 

  

     ดังนั้น  ในการลาตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงตองกําหนด  
จํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ดังนี้ 

     1) พนักงานสวนตําบล  และพนักงานครู 
1.  คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

1.1  เปนพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
       1.2  พนักงานสวนตําบล  จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2545  (แกไขเพิ่มเติมถึงวันท่ี 30  ธันวาคม  2558) ขอ 205    

2.  คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนสองข้ันท้ังป (2.0 ข้ัน) 
         2.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดีเดน 
       2.2  มีวันลาปวย  ลากิจ  ลาพักผอน  รวมกันไมเกิน  8  ครั้ง  วันลาไมเกิน 12 วัน  แตสําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน  อาจพิจารณาผอนผัน         
ใหเลื่อนสองข้ันได 

/2.3 มาทํางาน... 
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       2.3  มาทํางานสายไมเกิน 3 ครั้ง 
       2.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

3. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันคร่ึงท้ังป (1.5 ข้ัน) 
      3.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ    
และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี 
      3.2  มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 12 ครั้ง วันลาตอเนื่องไมเกิน 15 วัน แต
สําหรับพนักงานสวนตําบลท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดี  อาจพิจารณาผอนผัน         
ใหเลื่อนหนึ่งข้ันคร่ึงได 
      3.3  มาทํางานสายไมเกิน 6 ครั้ง 
      3.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

  4. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันท้ังป (1.0 ข้ัน) 
      4.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี  
      4.2  มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 18 ครั้ง วันลาตอเนื่องไมเกิน 20 วัน แต
สําหรับพนักงานสวนตําบลท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดี  อาจพิจารณาผอนผัน        
ใหเลื่อนหนึ่งข้ันคร่ึงได 
      4.3  มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง 
      4.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

   5. หลักเกณฑท่ีอาจพิจาณาใหไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
      5.1 การลาบอยคร้ัง 

พนักงานสวนตําบล  หากลาเกิน  18 ครั้ง  ถือวาลาบอยครั้ง แตถาลาเกินจํานวนครั้ง   
ท่ีกําหนดแตวันลาไมเกิน  23 วัน  และมีผลงานดีเดน ก็อาจพิจาณาใหไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ันได 

    5.2 การมาทํางานสายตอเนื่อง 
      พนักงานสวนตําบล ตองมาปฏิบัติราชการ ไมเกินเวลา 08.00 น. หากเลย
กําหนดเวลาดังกลาวถือวามาทํางานสาย  และสายเกิน 10 ครั้ง  ถือวามาปฏิบัติราชการสายตอเนื่อง         
อาจพิจาณาใหไมไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนได 

     2)  พนักงานจาง 
     1. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการปรับข้ึนคาตอบแทน 

              1.1  เปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
      1.2  พนักงานจาง จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม  2547  หมวด 10 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง    
(ฉบับ 6) ลงวันท่ี  13  ธันวาคม 2559 

 2. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการปรับข้ึนคาตอบแทนไมเกิน 6% 
      2.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการอยาง
ดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดีเดน 

/2.2 มีวันลา... 
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     2.2  มีวันลาปวย  ลากิจ  ลาพักผอน  รวมกันไมเกิน 8 ครั้ง วันลาตอเนื่องไมเกิน 12 วัน แต
สําหรับพนักงานจางท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด  และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน  อาจพิจารณาผอนผัน            
ใหปรับคาตอบแทน 6% ได 
      2.3  มาทํางานสายไมเกิน 3 ครั้ง 
      2.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

3.  คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการปรับข้ึนคาตอบแทนไมเกิน 4% 
  3.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดี 
  3.2  มีวันลาปวย  ลากิจ  ลาพักผอน  รวมกันไมเกิน 12 ครั้ง วันลาตอเนื่องไมเกิน 15 วัน 
แตสําหรับพนักงานจางท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน  อาจพิจารณาผอนผัน             
ใหปรับข้ึนคาตอบแทน 4% ได 
  3.3  มาทํางานสายไมเกิน 6 ครั้ง 
  3.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

4. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการปรับข้ึนคาตอบแทนไมเกิน 2% 
      4.1  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการและมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูใน ระดับดี  
      4.2  มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันต้ังแต 10-15 ครั้ง วันลา 15-20 วัน          
แต สําหรับพนักงานจางท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด แตมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน  อาจพิจารณาผอนผัน          
ใหปรับข้ึนคาตอบแทน 2% ได 
      4.3  มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง 
      4.4  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

5. หลักเกณฑพิจาณาท่ีอาจไมไดรับการปรับข้ึนคาตอบแทน 
      5.1 การลาบอยคร้ัง 
     พนักงานจาง  หากลาเกิน  18 ครั้ง  ถือวาลาบอยครั้ง แตถาลาเกินจํานวนครั้ง        
ท่ีกําหนดแตวันลาไมเกิน  23  วัน  และมีผลงานดีเดน  ก็อาจพิจาณาไมใหไดรับการปรับคาตอบแทนได 

    5.2 การมาทํางานสายตอเนื่อง 
      พนักงานจาง  ตองมาปฏิบัติราชการไมเกินเวลา 08.30 น. หากเลยกําหนดเวลา
ดังกลาวถือวามาทํางานสาย  และสายเกิน  10 ครั้ง  ถือวามาปฏิบัติราชการสายตอเนื่อง  อาจพิจาณาไมให
ไดรับการปรับคาตอบแทนได 

ดังนั้น  ในการลาของพนักงานแตละคน  ใหพิจารณาถึงความจําเปนของเหตุแหงการลาทุกครั้ง    
ท้ังนี้  ขอใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนในพื้นท่ีเปนสําคัญ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

                                                    

( นายอนุชา  กุลดิลก ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 


