
   
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

……………………….............. 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ในระบบจําแนก
ตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลข้ึนใหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓(๔) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลข้ึนใหม ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ประกาศกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี ้
“ระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) หมายความวากระบวนการดําเนิน    

การอยางเปนระบบเพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยง
เปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน 

ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการนั้น ไดแก การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืนๆ การใหเงินรางวัลประจําป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน การแตงตั้ง
ขาราชการ การใหออกจากราชการ การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปนการเสริมสราง
แรงจูงใจใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล และปฏิบัติราชการ                
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

การประเ มินผลการปฏิบั ติ งาน ให คํานึ ง ถึงระบบการบริหารผลงาน  (Performance 
Management) ท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูการปฏิบัติระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน
ประสิทธิผลและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน          
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการ โดยจัดทําการประเมิน
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย 

ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเปนไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต. กําหนด 

ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนอยางอ่ืน
เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.
จังหวัด แตท้ังนี้ตองมีสาระไมนอยกวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต.กําหนด 

 
 

/ขอ ๗ การประเมิน... 
 



-๒- 

ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.อตบ.กําหนดและสมรรถนะ
ตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.อบต. กําหนด อยางนอย ๓ สมรรถนะ 

ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ ๓๐ 

ขอ ๗ ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละ ๒ ครั้งตามรอบปงบประมาณคือ 
(๑) ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
(๒) ครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปถัดไป 

ขอ ๘ ในแตละรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีชวงคะแนน
ประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 
(๒) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๘๐ แตไมถึงรอยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๗๐ แตไมถึงรอยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๗๐ 
(๕) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ 

ขอ ๙ ผูบังคับบัญชาตามขอ ๔ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ไดแก 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 
(๓) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานัก 

หรือกอง สําหรับพนักงานสวนตําบลท่ีอยูในบังคับบัญชา 
  ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ แลวแตกรณี
เปนผูใหขอมูลและมีความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน 
  ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดโอนหรือยาย หลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ 
กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลเดิมกอน
การโอนหรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น แลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนตนสังกัดใหมเพ่ือประกอบการพิจารณาตามขอ ๕ 
  ขอ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ใหดําเนินการตามวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบล 
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
 

/(๒) ในแตละรอบ... 



-๓- 

   (๒) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๐ และผูรับการประเมินกําหนด
ขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดจากบนลงลางเปนหลักกอน      
ในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีเหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต. กําหนด 
   (๓) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ ๑๐ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดประกาศไว และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับ   
การประเมิน 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการปฏิบัติงาน ในระยะการ
ประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 
   (๔) ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจท่ีประเมินตามขอ ๑๐ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ผูรับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ      
ในการปฏิบัติราชการ เม่ือสิ้นรอบการประเมินผูปฏิบัติงานดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการวิเคราะห
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปน           
รายบุคคลดวย 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผู มีอํานาจหนาท่ีประเมิน         
ตามขอ ๑๐ แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวน
ตําบลอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลว 
   (๖) ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตนเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการประเมินของพนักงานสวนตําบล กอนนําเสนอตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
   (๗) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการ     
ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 
  ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี ๑ ตามขอ ๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดลําดับ
ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใจ และระดับตอง
ปรับปรุงมาก ระดับดี ระดับพอใชเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี ๒  
  ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ
ความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 
ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา ๒ คน 
เปนกรรมการ และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล            
เปนเลขานุการ   
  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือใหเกิด
ความเปนในระดับกอง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในองคการบริหารสวนตําบลดวยก็ได 

/ขอ ๑๓ ใหองคการบริหาร... 
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  ขอ ๑๓ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับการประเมินเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ ตามขอ ๕ 
  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาเก็บสําเนาไวท่ีสํานักกองหรือสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองท่ีผูนั้นสังกัดเปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน และให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ
หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได 
  ขอ ๑๔ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ใหใชกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 
  ขอ ๑๕ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตาม
ประกาศนี้ ตั้งแตการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เปนตนไป 
  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลท่ีไดดําเนินการอยูกอนประกาศนี้      
มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 

 

          (นายวรลภย  ศรีบุญเรือง)  
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

รอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก 
------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2562 โดยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม ไดประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใหมีระบบการบริหารงานท่ีสอดคลองเสมอภาคและเปนธรรม ไมต่ํากวามาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
 ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สําหรับรอบการประเมิน ครั้ง ท่ี 1  
ครึ่งปแรก  ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก 

2. ประกาศนี้ใหใชบงัคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหมีองคประกอบการประเมิน  จํานวน  2  องคประกอบ 
คะแนนรวม  100  คะแนนดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม  
70 คะแนน 

 องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

4. ในแตละรอบการประเมินองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะนําคะแนนการประเมิน 
ผลงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน  5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีเดน   ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป 
 ระดับดีมาก  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 – รอยละ 89.99 
 ระดับดี  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00 – รอยละ 79.99 
 ระดับพอใช  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00 – รอยละ 69.99 
 ระดบัปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99 ลงมา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจน  มีหลักฐาน  และเปนไปตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ 

บริหารสวนตําบลทาจําปา ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ผูบังคับบัญชา… 
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(1) ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเก่ียวกับมาตรฐานท่ัวไปนี้กอน
เริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน ใหทราบโดยท่ัวกัน 

(3) ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

(4) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว 
(5) ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับ 

การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงาน 
ประสบผลสําเร็จ ตามขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบเปน
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลอยาง
นอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

(7) ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

(8) องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายจะประกาศ 
รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
และดีมากในท่ีเปดเผย ใหทราบโดยกันเพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 
 ประกาศ   ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
   (นายวรลภย  ศรีบุญเรือง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ 

……………………….............. 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบนั 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓(๓) แหงพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม          
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ประกาศกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการ

เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ฉบับลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  
ขอ ๔ ในประกาศกําหนดนี้ 
 “ป”  หมายความวา ปงบประมาณ 
 “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
 “ครึ่งปหลัง” หมายความวา รยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
 “ครึ่งปท่ีแลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมาแลวแตกรณี 
ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง          

ตามหลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอ ๖ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้ 

(๑) ครั้งท่ีหนึ่ง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยให
เลื่อนในวันท่ี ๑ เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 

(๒) ครั้งท่ีสอง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยให
เลื่อนในวันท่ี ๑ ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ ๗ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนไดไมเกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้งนั้น 

ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยู   
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๕ แลวเห็นวาอยู
ในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 

/(๒) ในครึ่งป... 



๒ 
 

(๒) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร 
(๕) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน

หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
   (๖) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัต ิ   
การวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
   (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ       
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
   (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปากําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองถ่ินท่ีอันเปนท่ีตั้ง          
ของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
   (๙) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาตามขอ (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้ 
        (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        (ข) ลาคลอดไมเกินเกาสิบวัน 
        (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกันหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
        (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
        (จ) ลาพักผอน 
        (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
        (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ 
        (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
   การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัว และวันลาปวยใหนับ
เฉพาะวันทําการ 
  ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันในแตละครั้งตองเปน   
ผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ ๘ และอยูในหลักเกณฑประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
   (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใช
การคนหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

/(๓) ปฏิบัติหนาท่ี... 



๓ 
  

   (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
   (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
   (๕) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ 
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
   (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ 
  ขอ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๘ และขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตาม ขอ ๕ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอกับขอมูลการลา พฤติกรรมการทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผูนั้นแลว รายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวย
ขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับท่ีไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาดวย 
  ขอ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามขอ ๘(๙) ในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘๗(๕) หรือ (๖)    
หรือ (๗) ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาท่ีไปชวยราชการ        
ในหนวยราชการอ่ืน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องคกรระหวางประเทศตาม ขอ ๘(๙) (ช) ในครึ่งปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของ    
ผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๐ ประกอบกับขอ ๑๔ ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูใน
เกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ    
ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑตามขอ ๙ ใหเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 
   ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับ     
การเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหไดเพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับโควตา 
ท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบล      
ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงิน     
ท่ีจะใชเลื่อนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของ
ขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งข้ันครึ่งได ท้ังนี้ ตองอยูในโควตารอยละ ๑๕ ของขาราชการท่ีครองตําแหนงอยู      
ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  
  ขอ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซ่ึงในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับ
อนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๘ (๙) (ช) หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ   
ตาม ขอ๘ (๙) (ฌ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน ท้ังนี้         
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

/ขอ ๑๔ ใหนายก... 
 



๔ 
 

  ขอ ๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ประกอบดวยประธาน
กรรมการและหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา ๓ คน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 
  ขอ ๑๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาจะนําเอาเหตุท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูคดีอาญา มาเปนเหตุในการ       
ไมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได 
  ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        
และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนมาแลว เพราะเหตุท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะไมสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระทําความเดียวกันนั้นไมได 
  ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีผลการพิจารณาการลงโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดนี้        
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไป        
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดนี้ 
  ขอ ๑๘ ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน แตผูนั้น
จะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน              
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบํานาญ ใน
วันท่ี ๓๐ กันยายนของปท่ีจะพนราชการ 
  ขอ ๑๙ ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน แตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 
  ขอ ๒๐ พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน      
ตามขอ ๘ เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามท่ีกําหนดหรือเหตุจําเปน
นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีตองเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาเสนอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จ.นครพนม) พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนการ    
เฉพาะราย ถาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จ.นครพนม) เห็นชอบดวย จึงจะสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนได 

ขอ ๒๑ ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตามประกาศนี้ ตั้งแตการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เปนตนไป 

 
 
 

/ใหนําประกาศ... 
 
 



 

๕ 

ใหนําประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวเดิมกอนประกาศนี้    
มีผลใชบังคับ มาใชสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑   
(๑ เมษายน ๒๕๕๙) 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 

 

        (นายวรลภย  ศรีบญุเรอืง)  
                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

   

 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 เรื่อง การกําหนดจํานวนวันลา การมาทํางานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล  

พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

.............................................................. 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดเง่ือนไขใหพนักงานสวน
ตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละครั้งตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอัน
เปนท่ีตั้งหนวยงาน 
  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา จึงกําหนดจํานวนครั้งการลา การมาทํางานสาย ในปงบประมาณเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล เลื่อนคาจาง
ลูกจางประจําและเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง โดยอนุโลมใชกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปดวย โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) การมาปฏิบัติงานในรอบครึ่งป ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) มาสายไมเกิน 8 ครั้ง 
ลาไมเกิน 23 วันทําการ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้ 

(ข) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ค) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ง) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(จ) ลาปวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติหนาท่ี 
(ฉ) ลาพักผอน 
(ช) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมกําลังพล 
(ซ) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรการระหวางประเทศ 
การนับจํานวนวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยท่ีไมใชวันลา

ปวยตาม (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 
2. การมาปฏิบัติงานในรอบครึ่งป ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) มาสายไมเกิน 8 ครั้ง ลาไม
เกิน 23 วันทําการ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
/(ง) ลาปวย... 
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(ง) ลาปวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมกําลังพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรการระหวางประเทศ 
การนับจํานวนวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยท่ีไมใชวันลา

ปวยตาม (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 
3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งป ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแตละครั้ง หากพนักงาน

สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง 
หรือลาเกิน 23 วันทําการ (ไมรวมวันลาท่ีกําหนดขางตน) หรือจงใจ ละเลย ละท้ิง ทอดท้ิง หนาท่ีราชการ จะ
ไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษในรอบ
ระยะเวลานั้นๆ และจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย 

4. การตรวจสอบเวลาการมาและการกลับ จะตรวจสอบจากสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
5. การลาใหผูลาสงใบลาใหงานการเจาหนาท่ีกอนวันลาไมนอยกวา 3 วันทําการ (ยกเวน

การลาปวย ใหยื่นใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ) การลาท่ีไมสงใบลาถือวาขาดราชการ 
6. การไมลงชื่อในสมุดลงเวลาราชการถือวาขาดราชการ 
ท้ังนี้  ใหประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง การกําหนดจํานวนวันลา 

การมาทํางานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง เปนสวนหนี่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี ความชอบ
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใชในการพิจารณาเพ่ือตอสัญญาจาง หากกรณี
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ผูใดฝาฝนหรือจงใจ
มีเจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะตองไดรับการลงโทษทางวินัย  

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   19   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

 

 

 (นายวรลภย  ศรีบุญเรือง) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 

 

  

 

 

 
 
 


