องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
------------------------------หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้
สาหรับการปฏิบัติงาน ในตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะกาหนดประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลครั้งนี้ใช้วิธีการสอบ ดังนี้
1. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
จานวน 50 ข้อ 50 คะแนน
2. ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 50 ข้อ 50 คะแนน
3. ภาคความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จานวน 100 คะแนน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงาน-ส่วนตาบล
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
10. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต.
------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ขอกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลทั่วไปเข้าบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล และพนักงานครู อบต. โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตาบลจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่ว นตาบล ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนและจานวนเงินที่ปรับที่เพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)
ข้อ 12 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
2 ปี ต่อจากวุฒิในข้อ 13 หรือข้อ 14 หรือเทียบเท่า ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,060 บาท
ข้อ 13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 11,510 บาท

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2563

สมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้ประกาศใช้เป็นตัวกาหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลทุก
6 เดือน ดังนี้
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
2. ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้กาหนด แนวทางการสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้
 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
 ความสามารถในการเป็นผู้นา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ตาแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและระดับที่
ดารงตาแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ล ะต าแหน่ง ยกเว้น ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้างบาง
ตาแหน่ ง ซึ่งเป็น ไปตามประกาศขององค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านเกาะ ในเรื่องของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี และต้องดาเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน

การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิ บัติงานได้บรรลุตามเปูาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้
มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะกาหนดขึ้น
ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตาแหน่งงานหรื อการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์การได้

การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีเจตนารมณ์สาคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตาบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนตาบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ รวมทั้งให้พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ป ระชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนาหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะกาหนด
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เกาะจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะ
มีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทาให้
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะยิ่งขึ้นต่อไป
ดังนั้ น บุ คลากรทุกระดับ จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทาแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารระดับสูง - นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มบุคคล
บทบาท/ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
นายก อบต.บ้านเกาะ
 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กาหนดขึ้น
 อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
 ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การนาแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง
ปลัด อบต.บ้านเกาะ
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง









ทาความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น
ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน
ทาความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล
กาหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น

นักทรัพยากรบุคคล







องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ










มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง
ทาความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากาหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกาหนดแผนฯ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาตนเอง
หาวิธีการในการทาให้เปูาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสาเร็จ
ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อื่น
ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนาเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
จัดเตรียมแบบฟอร์มการทา IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP
กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทา IDP แก่ผู้บริหาร
ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด
ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP
หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ
จิตสานึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทา IDP
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร

ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลรายบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ประจาปีงบประมาณ 2562 – 2564
ตาแหน่ง
ปลัด อบต.

สานักงานปลัด
หน.สานักปลัด

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน

นักทรัพยากรบุคคล

ครู

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน
งบประมาณ การคลัง งานช่าง งาน
อานวยการ งานสภา งานสาธารณสุข ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

4. สมรรถนะหลัก
5. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
6. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น งาน
อานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐพิธี
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
7. สมรรถนะหลัก
8. สมรรถนะประจาสายงาน
9. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
งานอานวยการ งานบริหารงานทัว่ ไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น
10. สมรรถนะหลัก
11. สมรรถนะประจาสายงาน
12. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ
ข้อบัญญัติฯลฯ
13. สมรรถนะหลัก
14. สมรรถนะประจาสายงาน
15. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส ฯลฯ
16. สมรรถนะหลัก
17. สมรรถนะประจาสายงาน
18. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา งานสรรหา
งานเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ งาน
ฝึกอบรม งานบริการ ฯลฯ
19. สมรรถนะหลัก
20. สมรรถนะประจาสายงานการสอน
21. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ทักษะที่ต้องพัฒนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

22. สมรรถนะหลัก
23. สมรรถนะประจาสายงาน
24. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานตอบโต้หนังสือราชการ
งานจัดเก็บเอกสาร
25. สมรรถนะหลัก
26. สมรรถนะประจาสายงาน
27. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น เรียนรู้การบารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

28..สมรรถนะหลัก
29. สมรรถนะประจาสายงาน
30.งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

31.สมรรถนะหลัก
32.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
33.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
เช่น งานอานวยการ งานบริหาร งานการคลัง
งานงบประมาณ งานสวัสดิการ งานการเงิน
การบัญชี การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ
34. สมรรถนะหลัก
35. สมรรถนะประจาสายงาน
36. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สานักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ
37. สมรรถนะหลัก
38. สมรรถนะประจาสายงาน
39. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ งานเขียนใบเสร็จ
งานภาษีอากร งานการเงิน ฯลฯ
40. สมรรถนะหลัก
41. สมรรถนะประจาสายงาน
42. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการเงิน การบัญชี งาน
ควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบสาคัญ ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

43. สมรรถนะหลัก
44. สมรรถนะประจาสายงาน
45. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการเงิน การบัญชี งาน
ควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบสาคัญ ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

46. สมรรถนะหลัก
47. สมรรถนะประจาสายงาน
48. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ช่วยงานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

49. สมรรถนะหลัก
50. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
51. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง
52. สมรรถนะหลัก
53. สมรรถนะประจาสายงาน
54. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ควบคุมอาคาร เขียนแบบ
55. สมรรถนะหลัก
56. สมรรถนะประจาสายงาน
57. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานตอบโต้หนังสือราชการ
งานจัดเก็บเอกสาร

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

58. สมรรถนะหลัก
59. สมรรถนะประจาสายงาน
60. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานไฟฟูส่องสว่าง ระบบ
ไฟฟูาประปาหมู่บ้าน
61. สมรรถนะหลัก
62. สมรรถนะประจาสายงาน
63. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบ
น้าประปา ติดตั้งมาตรวัดน้า ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

64. สมรรถนะหลัก
65. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิด
สานักงาน งานบริการ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
-------------------------------

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2563 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
นั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นเกาะ จึ ง ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง
การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ มุ่ ง เน้ น ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลตามเปูาหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ว นตาบลกาหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือ การประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อ
ครั้ง
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือระดั บสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากาหนดเป็น
องค์ประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ได้แก่
กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บริห าร จานวน 4
สมรรถนะ
กรณี ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ และต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลั ก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3
สมรรถนะกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หรื อ มี ร ะยะเวลาทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอยู่ ใ นรอบการประเมิ น ให้ ป ระเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะ โดยมี สั ด ส่ ว นคะแนนของแต่ ล ะ
องค์ประกอบร้อยละ 50
4. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละ 2 ครั้งตามรอบปีงบประมาณคือ
(๑) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(๒) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
5. ในแต่ละรอบการประเมินให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ
ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
6. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ส าหรั บ รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มีผู้ประเมินตามข้อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้กากับดูแลองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นผู้ประเมิน
กรณีไม่ มีผู้ ป ระเมิน ตามข้อ (2) และ (3) หรือมี แต่ไม่ส ามารถปฏิบัติร าชการได้ ให้
ผู้รักษา-ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานในองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลต้นสังกัดเดิม เป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่ว นตาบลผู้นั้ น แล้ว จัดส่ งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้ แก่องค์การบริหารส่ว นจังหวัด หรือ
เทศบาล หรือองค์การบริห ารส่ วนตาบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นต้นสั งกัดใหม่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามข้อ 1.

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีหน้าที่กาหนดและ
จัดทาข้อตกลงร่วมกัน ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ หรือกาหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกั บ
ลักษณะงาน ตาแหน่งและระดับ รวมทั้งกาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้าหนัก
และระดับ
ที่คาดหวัง
สาหรับการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่ เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกาหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและ
ระดับรายบุคคล
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกาหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ตาแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิ นร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติในการเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาหรือชี้แจง
ให้แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบั ติร าชการ และเมื่อสิ้ น รอบการประเมินให้ ผู้ รับ การประเมินแสดงหลั กฐานความส าเร็จของงานต่อ ผู้
ประเมิน โดยทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้ รับ
การประเมินไม่ยิน ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ พนักงานส่ว นตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัด
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณา
(7) ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประกาศรายชื่ อ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
8. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน
หรือตัวชี้วัดที่จัดทาไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง จานวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็น
กรรมการ

(3) พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสานักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางรัชนี ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ ป ระกาศใช้ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ย วกั บ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและ
ระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งไม่ต่ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ข้อ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น ดังนี้
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ
(2) การให้เงินรางวัลประจาปี
(3) การให้รางวัลจูงใจ
(4) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(5) การแต่งตั้งข้าราชการ
(6) การให้ออกจากราชการ
(7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีองค์ประกอบการประเมินจานวน 2 องค์ประกอบ
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน (ประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนา วิชีพและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย)
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ข้อ 3 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 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 ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
ข้อ 4 ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้

4.1 ผู้อานวยการสานักการศึกษาหรือผู้อานวยการกองการศึกษา สาหรับผู้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา สาหรับผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 5 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีห ลักฐานและเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ข้อ 6 มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ
การประเมิน ทั้ งนี้ ให้ พิ จ ารณาจากข้อ ตกลงองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล หรือ สถานศึก ษา หรือ หน่ ว ยงาน
การศึกษา
ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลให้ดาเนินการ
ดังนี้
7.1 ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
7.2 ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดาเนินการประเมินตามข้ อตกลงและกาหนด
ปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน
7.3 ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลกาหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
7.4 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้
7.5 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ บังคับบัญชาให้ คาปรึกษา แนะนาผู้รับการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสบผลสาเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
7.6 ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ
เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
7.7 ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อี ก ชั้ น หนึ่ ง จั ด ส่ ง ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลก่อนนาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
7.8 ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ประกาศรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินต่อไปให้
ดียิ่งขึ้น
ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางรัชนี ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกาลังใจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
..............................................................
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2558 ) ข้อ 202 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบลปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ข้อ 207 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลข้ อ 205 และ 206 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 202 มาเป็นหลักในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะพิจารณาแล้วเห็นว่า การวางหลักเกณฑ์จานวนครั้งการลาหรือ
การมาปฏิบัติงานเพื่อประกอบการให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นเรื่องที่มีความจาเป็น จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.1 เป็นพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
1.2 พนักงานส่วนตาบล จะต้ องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ข้อ 205 และ ข้อ 206
2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนสองขั้นทั้งปี (2.0 ขั้น)
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
2.2 มีวัน ลาปุ ว ย ลากิจ ลาพักผ่ อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง วันลาไม่เกิน 10 วัน แต่
สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เลื่อนสองขั้นได้
2.3 มาทางานสายไม่เกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งปี (1.5 ขั้น)
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี

3.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน 15 วัน แต่
สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได้
3.3 มาทางานสายไม่เกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
4. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งปี (1.0 ขั้น)
4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี
4.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 15 ครั้ง วันลาไม่เกิน 20 วัน แต่
สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได้
4.3 มาทางานสายไม่เกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
5. หลักเกณฑ์ที่อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1 การลาบ่อยครั้ง
พนักงานส่วนตาบล หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจานวนครั้ง
ที่กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นได้
5.2 การมาทางานสายต่อเนื่อง
พนั ก งานส่ ว นต าบล ต้ อ งมาปฏิ บั ติ ร าชการ ไม่ เ กิ น เวลา 08.30 น.หากเลย
กาหนดเวลาดั งกล่า วถือว่า มาทางานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติร าชการสายต่อเนื่อง
อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
6. การยื่นใบลาทุกประเภท ของพนักงานส่วนตาบลทุกคน ให้ยื่นใบลาต่องานการเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบจานวนวันลา และความถูกต้องของข้อความ แล้วให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่ตนเองสังกัดอยู่
ตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และจะลาหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอานาจอนุญาตได้ลงนามในใบลาแล้ว
เท่านั้น
7. กรณีที่พนักงานส่วนตาบลไม่สามารถมาปฏิบัติร าชการทัน ในเวลา 08.30 น. ได้
อันเนื่องมาจากสาเหตุเร่งด่วน เช่น ต้องลงตรวจหน้างาน เป็นกรณีเร่งด่วน, ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เป็นกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นใด ซึ่งถ้าไม่กระทา
เหตุนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียต่อประชาชน ต่อราชการ ก็ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อทราบ และ
เมื่อปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จจึงกลับมาลงเวลาและปฏิบัติราชการตามปกติ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางรัชนี ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-------------------------------

อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข้อ 59 และประกาศคณะกรรมการ
พนั กงานส่ ว นตาบลจั งหวัดนครศรี ธ รรมราช เรื่อง หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8
ธันวาคม 2559 หมวด 10 (ข้อ 59 ถึง ข้อ 63) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
วางหลั ก เกณฑ์จ านวนครั้ ง การลาหรื อ การมาปฏิ บัติ งานเพื่ อประกอบการให้ ได้ รับ การเลื่ อนขั้น เงิน เดื อ น
ข้าราชการ เป็นเรื่องที่มีความจาเป็น จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน
1.1 เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
1.2 พนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข้อ 59 ถึง
ข้อ 66 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 6%
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น
2.2 มีวัน ลาปุ ว ย ลากิจ ลาพักผ่ อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง วันลาไม่เกิน 10 วัน แต่
สาหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน ให้
ปรับค่าตอบแทน 6% ได้
2.3 มาทางานสายไม่เกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 4%
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี
3.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน 15 วัน แต่
สาหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 4% ได้
3.3 มาทางานสายไม่เกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น

/4. คุณสมบัติ…

-24. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 2%
4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี
4.2 มี วัน ลาปุ ว ย ลากิจ ลาพักผ่ อน รวมกันตั้งแต่ 10-15 ครั้ง วันลา 15-20 วั น
แต่ สาหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด แต่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 2% ได้
4.3 มาทางานสายไม่เกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
5. หลักเกณฑ์พิจาณาที่อาจไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน
5.1 การลาบ่อยครั้ง
พนักงานจ้ า ง หากลาเกิ น 15 ครั้ ง ถือ ว่า ลาบ่อ ยครั้ ง แต่ถ้า ลาเกิน จานวนครั้ ง ที่
กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้
5.2 การมาทางานสายต่อเนื่อง
พนักงานจ้าง ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยกาหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่ามาทางานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง อาจพิจาณา
ไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้
6. การยื่นใบลาทุกประเภท ของพนักงานจ้างทุกคน ให้ยื่นใบลาต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบจ านวนวั นลา และความถู กต้องของข้ อความ แล้ วให้ เสนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ตนเองสั งกั ด อยู่
ตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และจะลาหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอานาจอนุญาตได้ลงนามในใบลาแล้ว
เท่านั้น
7. กรณี ที่ พ นั ก งานจ้ า ง ไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการทั น ในเวลา 08.30 น. ได้
อันเนื่องมาจากสาเหตุเร่งด่วน เช่น ต้องลงตรวจหน้างาน เป็นกรณีเร่งด่วน, ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เป็นกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นใด ซึ่งถ้ าไม่กระทา
เหตุนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียต่อประชาชน ต่อราชการ ก็ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อทราบ และ
เมื่อปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จจึงกลับมาลงเวลาและปฏิบัติราชการตามปกติ
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางรัชนี ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

