
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
............................................................................... 

 

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ แก้ไขประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี)  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ
เพ่ือให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ประกอบกับเพ่ือเป็นการรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี           
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบจัดท าประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงาน
ส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) ดังต่อไปนี้   

  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินมีหน้าที่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและ
รับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

  การประเมินผลการปฏิบั ติ งาน  ให้ มุ่ ง เน้ นระบบการบริหารผลงาน(Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

/การประเมิน... 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก ากับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน         
ต่อครั้ง 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จ               
ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
  (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่   
  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 
สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  3 
สมรรถนะ 
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน 
  (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ            
ลักษณะงาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก 
และระดับที่คาดหวัง 
  ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดบนลงล่าง          
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล 

/(3) ในแต่ละรอบ... 
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  (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  กรณมีีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน           
โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ             
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ          
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน                
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  (6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)           
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
  (7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงาน      
อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น” 

    ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  

 
 
 

 (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

......................................................................... 

ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 
กันยายน 2557  ข้อ 38 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายใต้หลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2559 ได้แก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่ อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล              
การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)                         
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  ดังนี้ 

๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป                     
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมีองค์ประกอบการประเมิน
และสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐) โดยประเมินผลจากปริมาณงาน 
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 2๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ งานหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

    ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ               
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติ งาน โดยการก าหนดตัวชี้วัด                   
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
       ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

          1) พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  

2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ สมรรถนะ
ประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
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  ๓.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานขององค์การบริหารส่วนต าบล              
พระงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน                
จ้างตามท่ี ก.อบต. ก าหนดมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  
 
 
 

                                          (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 

                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

......................................................................... 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรา 22 และมาตรา 24 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 50 ของประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล              
การปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้   

๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

    ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ          
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
       ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าหรือสมรรถนะ ให้ก าหนดสมรรถนะ             
ให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

 1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน ๓ สมรรถนะ 
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ                 
ทีค่าดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  ๓.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง                 
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
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  ๔.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. ก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2563  
 
 
 

    (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปแีรก 
------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562             
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู โดยให้มีระบบการบริหารงานที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม   
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
นั้น 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู ในสังกัด ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปแีรก  ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปแีรก 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน  จ านวน  2  องค์ประกอบ 
คะแนนรวม  100  คะแนนดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม  
70 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

4. ในแต่ละรอบการประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะน าคะแนนการประเมิน  
ผลงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
 ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99 
 ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99 
 ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99 
 ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 59.99 ลงมา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน  มีหลักฐาน  และเป็นไปตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม                          

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้            
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน
การประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
                      (5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับ 
การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(7) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน  โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป                 
อีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(8) องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจะประกาศ 
รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบโดยกันเพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

      ประกาศ   ณ  วันที่  28  กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 
   (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

เรื่อง  ก าหนดการขาดราชการ การลา และการมาท างานสาย 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ. 2563 

………………………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 วรรคท้าย แห่งระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 255๘ 
จึงขอประกาศก าหนดการขาดราชการ การลา และการมาท างานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง                 พ.ศ. 2562  โดยค านึงถึงสภาพท้องที่ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เรื่องก าหนดการขาด
ราชการ การลา และการมาท างานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ก าหนดใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เรื่อง ก าหนดการขาดราชการ 

การลา และการมาท างานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ. 2562   ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 

ข้อ 4 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
                            (1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
                            (2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป 
  ข้อ 5 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นใน
แต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ และผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
   (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า               
สี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
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   (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ               
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
   (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสาม
วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
   (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน 
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
   การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับ
เฉพาะวันท าการ 

ข้อ 6 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น               
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ 

 (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและ               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได ้

 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้              
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

 (5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบาก             
เป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

/(6) ปฏิบัติงาน... 
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 (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 7 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตามข้อ 5 และข้อ 6  
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน             
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้นแล้วรายงาน
ผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

การลาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน            
ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ หากข้อหนึ่งข้อใดของประกาศฉบับนี้ขัดต่อ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสิงห์บุรี ให้ใช้ยึดประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 255๘  
  การมาสาย ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ที่น ามาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในแต่ละครั้ง ให้ก าหนดดังนี้ 
  (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาท างานสายเกิน 12 ครั้ง โดยก าหนดเวลาท างานตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. หากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า มาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด                 
จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ข้อ 8 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าประจ า ผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก 
และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมี
ค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 
ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 

ข้อ 9 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งในครึ่ง
ปี         ที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกิน
ครึ่งขั้น ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 

/ข้อ 10... 
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ข้อ 10 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ 11 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิด          ที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ก าหนดนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ ให้
เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 13 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ 14 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อน หรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย 
  ข้อ 15 ในน าประกาศ ก าหนดการขาดราชการ กาลา และการมาท างานสายประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                                        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 


