
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลนาส ี
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัพนกังานจ้าง 

สําหรบัรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
และการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (2) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
หนองบัวลําภู ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)    ให้กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สําหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30กันยายน 2565) ดังน้ี 
ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล

จังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 และข้อ 41 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาสี จัดทําคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ  29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่
แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่นายกเทศมนตรีกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน

แล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน         
(5) ต้อมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินย่ีสิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปน้ี 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ไม่เกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

(ค) ลาป่วย... 



- 2 - 

(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ 

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมสมอง รับการ

ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม 
  การนับจํานวนวันลาไม่เกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน
ทําการ 
  ทั้งน้ี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่าน
การประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัดเทศบาลไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบล มีพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้างในสถานศึกษาโดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน 
เป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่สํานักงาน ก.อบต. กําหนด” 
“ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ให้ประเมินผลจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้น้ัน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ
งานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 
(ก) ปริมาณของงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนตําบลกําหนดสมรรถนะที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งช้ีที่กําหนด โดยให้นําสมรรถนะของพนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
กําหนด มาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังน้ี 

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงาน
ส่วนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

 
 

พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจําสาย
งาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์
ท้องถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
กําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังน้ี 

ดีเด่น  ต้ังแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
ดีมาก  ต้ังแต่ร้อยละ  85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ดี ต้ังแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65   คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ

บริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนตําบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สําหรับ
พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวัง
จากการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้เทศบาลกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากน้ันให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน
ร่วมกันวางแผนและกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซึ่ง
พนักงานจ้างผู้น้ันต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินน้ัน โดยกําหนดดัชนีตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงานที่
กําหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เทศบาลกําหนด 

(2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือ
พนักงานจ้างตามลําดับคะแนนผลการคะแนน 

 
 

(2) ส่วนราชการ... 
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(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามลําดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือนําไปใช้ในการเล่ือนอัตรา
ค่าตอบแทน” 

ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 2 คน 

เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น

เลขานุการ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล” 

 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕65    
                 
 
 
                       (นายสถิตรัฐ  พาไสย์)                                                                  
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสี 
 


