
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

------------------------------- 
     หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียงก าหนดประเมินโดยวิธีการ สอบข้อเขียน           
สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  โดยในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลครั้งนี้ใช้วิธีการสอบ ดังนี้ 
     1. ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)    จ านวน 50 ข้อ 50 คะแนน 

 2. ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)    จ านวน  50 ข้อ 50 คะแนน 
  3. ภาคความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จ านวน  100 คะแนน  

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
            คุณสมบัติท่ัวไป   
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน ๗๐ ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงาน-ส่วนต าบล 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  10. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 

------------------------------- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง  ขอก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลทั่วไปเข้าบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู อบต . โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประกาศ  ณ วันที่  9 ธันวาคม  2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน   

หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง  ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับที่เพิ่ม ส าหรับคุณวุฒิที่ ก .พ. หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสม บัติเฉพาะต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ 
วันที่ 6  สิงหาคม  2557  โดยอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก .จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพ่ือการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม  2557)  

 ข้อ 12 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 ปี ต่อจากวุฒิในข้อ 13 หรือข้อ 14 หรือเทียบเท่า  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  15,060 บาท 

 ข้อ 13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 11,510 บาท   
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องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2563 

 

สมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้เรียง  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 

การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง  (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน  
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒน าบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
มีคุณสมบัติ  ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงก าหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงา น (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์การได้ 
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 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง  มีเจตนารมณ์ส าคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล  จากเดิมท่ีเน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก  และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง   รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด  และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้  ความสามารถของต นเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย  ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนารายบุคคล  รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.ไม้เรียง  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี

ก าหนดขึ้น 
 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง

การน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง

ต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.ไม้เรียง 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า  IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร   
 ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  



 
นักทรัพยากรบุคคล  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  

 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 

 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาตนเอง  

 หาวิธีการในการท าให้เปูาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  

 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ไม้เรียง 

 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ  IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ส านักปลัด    
หน.ส านักปลัด  4. สมรรถนะหลัก 

5. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
6. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  7. สมรรถนะหลัก 
8. สมรรถนะประจ าสายงาน 
9. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  10. สมรรถนะหลัก 
11. สมรรถนะประจ าสายงาน 
12. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  13. สมรรถนะหลัก 
14. สมรรถนะประจ าสายงาน 
15. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  16. สมรรถนะหลัก 
17. สมรรถนะประจ าสายงาน 
18. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



นักวิชาการศึกษา 19. สมรรถนะหลัก 
20. สมรรถนะประจ าสายงาน 
21. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การ
จัดซื้อจัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภยั  

22. สมรรถนะหลัก 
23. สมรรถนะประจ าสายงาน 
24. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานเฝูาระวังภัย  การช่วยภัย  
งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  25. สมรรถนะหลัก 
26. สมรรถนะประจ าสายงาน 
27. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครู  28. สมรรถนะหลัก 
29. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
30. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงาน 3. สมรรถนะหลัก 

4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิด
ส านักงาน  งานบริการ งานท าความสะอาด 
มารยาทในการต้อนรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  5. สมรรถนะหลัก 

6. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
7. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

8.  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



เจ้าพนักงานพัสดุ  9. สมรรถนะหลัก 
10. สมรรถนะประจ าสายงาน 
11. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 12. สมรรถนะหลัก 
13. สมรรถนะประจ าสายงาน 
14. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบัญช ี 15. สมรรถนะหลัก 
16. สมรรถนะประจ าสายงาน 
17. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 18. สมรรถนะหลัก 

19. สมรรถนะประจ าสายงาน 
20. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  21. สมรรถนะหลัก 

22. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
23. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  24. สมรรถนะหลัก 
25. สมรรถนะประจ าสายงาน 
26. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น ควบคุมอาคาร เขียนแบบ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
นายช่างไฟฟูา  27. สมรรถนะหลัก 

28. สมรรถนะประจ าสายงาน 
29. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานไฟฟูาส่องสว่าง ระบบ
ไฟฟูาประปาหมู่บ้าน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล 
 และพนักงานจ้าง   

------------------------------- 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบ ล และพนักงานจ้างในสังกัด  บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียง โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล รวมถึงพนักงานครู อบต.ด้วย 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วน
ต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานก าหนดร้อยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองงานก าหนดร้อยละ 50) 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ 
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเปูาหมาย 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 
ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
    3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม้เรียง   ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
    4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม  

 
/2. การประเมินผล… 

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 

 



  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

   1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน 
  1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของ

พนักงานส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ 

ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง /ต้องการใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5ด้าน  
และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์           
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
         ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
  3. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้ น
สังกัดของ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้
เรียงก าหนด 
  3.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  4. ส่วนราชก ารเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่ จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า  และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  
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หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 
 

 

   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ 9 ธันวาคม  2545 
(และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ .ศ.2558 ) ข้อ 202 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ข้อ 207 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลข้อ 205 และ 206 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 202 มาเป็นหลักในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราช การ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงพิจารณาแล้วเห็นว่า การวางหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการ
มาปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

       1.2  พนักงานส่วนต าบล  จะต้องมีคุ ณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558) ข้อ 205 และ ข้อ 206 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนสองข้ันทั้งป ี(2.0 ขั้น) 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง วันลาไม่เกิน 10 วัน แต่
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน         
ให้เลื่อนสองข้ันได ้
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
 3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งป ี(1.5 ขั้น) 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี 
  3.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน  15 วัน แต่
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีอาจพิจารณาผ่อนผัน   
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได ้
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
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 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งป ี(1.0 ขั้น) 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี  
  4.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 15 ครั้ง วันลาไม่เกิน 20 วัน แต่
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีอาจพิจารณาผ่อนผัน  
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได ้
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

  5. หลักเกณฑ์ที่อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานส่วนต าบล หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจ านวนครั้ง
ที่ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นได ้
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงานส่วนต าบล ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08 .30 น .หากเลย
ก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง    
อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
  6. การยื่นใบลาทุกประเภท ของพนักงานส่วนต าบล ทุกคน ให้ยื่นใบลาต่องานการเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือตรวจสอบจ านวนวันลา และความถูกต้องของข้อความ แล้วให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่ตนเองสังกัดอยู่
ตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และจะลาหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตได้ลงนามในใบลาแล้ว
เท่านั้น 

     7. กรณีที่พนักงานส่วนต าบลไม่สามารถมาปฏิบัติราชการทันในเวลา 08.30 น. ได้               
อันเนื่องมาจากสาเหตุเร่งด่วน เช่น ต้องลงตรวจหน้างาน เป็นกรณีเร่งด่วน , ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 
เป็นกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุภัยพิบัติท่ีไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนใด ซึ่งถ้าไม่กระท า
เหตุนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียต่อประชาชน ต่อราชการ ก็ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อทราบ และ
เมื่อปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จจึงกลับมาลงเวลาและปฏิบัติราชการตามปกติ 

 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

 

 

 

 

  



 

 

  

   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

-------------------------------  

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2547 ข้อ 59 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2559 หมวด 10 (ข้อ 59 ถึง ข้อ 63) องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้เรียงพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
วางหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมาปฏิบัติงานเพื่อประกอบการให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ เป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็น จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
   คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 

1.1 เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้รียง 
       1.2 พนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข้อ 59 ถึง           
ข้อ 66 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 6% 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง  วันลาไม่เกิน 10 วัน แต่
ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน  ให้
ปรับค่าตอบแทน 6% ได ้
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 4% 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  3.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน  15 วัน แต่
ส าหรับพนักงาน จ้างที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน     
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 4% ได ้
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
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 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 2% 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี  
  4.2 มีวันลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันตั้งแต่ 10-15 ครั้ง วันลา  15-20 วัน          
แต่ ส าหรับพนักงานจ้าง ที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่มีผลงานการปฏิบัติงาน ดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน           
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 2% ได ้
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 5. หลักเกณฑ์พิจาณาที่อาจไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 
 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานจ้าง หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจ านวนครั้ง ที่
ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได ้
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงาน จ้าง ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยก าหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง    อาจพิจาณา
ไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได ้
   6. การยื่นใบลาทุกประเภท ของพนักงาน จ้างทุกคน ให้ยื่นใบลาต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบจ านวนวันลา และความถูกต้องของข้อความ แล้วให้เสนอ หัวหน้าส่วนราชการที่ตนเองสังกัดอยู่
ตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และจะลาหยุดได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตได้ลงนามในใบลาแล้ว
เท่านั้น 

     7. กรณีที่ พนักงาน จ้าง  ไม่สามารถ มาปฏิบัติราชการทันในเวลา 08 .30 น . ได้               
อันเนื่องมาจากสาเหตุเร่งด่วน เช่น ต้องลงตรวจหน้างาน เป็นกรณีเร่งด่วน , ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 
เป็นกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุภัยพิบัติท่ีไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนใด ซึ่งถ้าไม่กระท า
เหตุนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียต่อประชาชน ต่อราชการ ก็ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อทราบ และ
เมื่อปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จจึงกลับมาลงเวลาและปฏิบัติราชการตามปกติ 

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

 
 
 

 

 


