
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
**************************************** 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๔) (๕) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราช  
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล       
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/2๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕9 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/25๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓" 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕6๓ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 ของประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา เรื่อง มาตรฐาน 

ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และ ข้อ 41 ของประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
    "ข้อ ๓1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๒9 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี 
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคด ี
อาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการการหรือ
หน่วยงาน 
     (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามข้อ ๘๐ ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตังต่อไปนี้ 

    (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย     
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

 
(ข) ลาคลอดบุตร... 
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    (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
    (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน   

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
    (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
    (จ) ลาพักผ่อน 
    (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับราชการ คุมพลเข้ารับการฝึก 

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท าการ 
ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของหนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ในสถานศึกษา โดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นกรรมการด้วย และ
ให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม 
ก าหนด" 

"ข้อ ๓๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน 
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการ 
ปฏิบติังาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

    (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
        (ก) ปริมาณผลงาน 
        (ข) คุณภาพผลงาน 
        (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
        (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
    (๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที ่

เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่ก าหนดโดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับ
การประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ 
ต้องการ ในระดับ ๑ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ 
หลัก 5 สมรรถนะ และสมรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยก าหนตระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
พนักงานจ้างผู้เซี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน ๓  

สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น         
โดยก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวังต้องการ ในระดับ ๓ 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจัดมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น   ตั้งแต่ร้อยละ  ๙๕ ถึง ๑๐๐  คะแนน 
ดีมาก   ตั้งแต่ร้อยละ  ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน 
ดี   ตั้งแต่ร้อยละ  7๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน 
พอใช้   ตั้งแต่ร้อยละ  ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕    คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจังตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหาร   

ส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบที่ก าหนด หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประมิผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมิน
ดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงานผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       
ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของ 
งานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น    
ซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จ
ของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม (๒) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 
ต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

(๒) จดัส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง 
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
 

(๓) ส่วนราชการ... 
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        (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมนิให ้

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน" 

"ข้อ ๔1 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล          
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า ๒ คน 
     เป็นกรรมการ 
(๓) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล     
การปฏิบัติงาน เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือให้เกิดความ 
เป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล" 
 

ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

(นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 


