
 
บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลต าบลเชียงยืน  โทร.0-4378-1826 
ท่ี  มค  52301/ว         วันท่ี   30  กันยายน  2563 
เร่ือง   แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน รอบการประเมินครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันท่ี 1  ตุลาคม  2563 –  31  มีนาคม  2564)  
...............................................................................................................................................................................
เรียน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกองคลัง, ผู้อ านวยการกองช่าง,  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม, รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ,รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองประปา 
 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1054  ลงวันท่ี 2 เมษายน 
2563 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในสังกัด และให้ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและได้ลงนาม                   
ในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (ระหว่างวันท่ี 1  ตุลาคม  2563 –  31  มีนาคม  2564) แล้ว จึงส่งประกาศ ฯ มาเพื่อแจ้งให้
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติ และให้
จัดท าค ารับรองรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ) ให้เสร็จส้ิน และส่งให้งานการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 3
ตุลาคม  2563 เพื่อใช้ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวช้ีวัดท่ีจัดท าไว้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน ในวันท่ี 1 เมษายน 2564 ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
  
 

      (นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์) 
                                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 

(นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน) 
ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
รอบการประเมินคร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2563 –  31  มีนาคม  2564) 

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

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล พนักงานครู
เทศบาลต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาลต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

      เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้ ง ท่ี 1/256 4                         
(ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564)  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลเชียงยืน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

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

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  (พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

 
/ 2.หลักเกณฑ์........ 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ

การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะท่ีใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
          ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 

ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 
  ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ                 

2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของ
ปีถัดไป 
   ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน
ของปีเดียวกัน 
          ข้อ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน 
จ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 
70 คะแนน  

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
   ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
   ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00-ร้อยละ 89.99 
   ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00-ร้อยละ 79.99 

/ ระดับพอใช้…… 
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ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00-ร้อยละ 69.99 
   ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
    

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

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

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร  

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  
   2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
   1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
   3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ ท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้น าแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
/ 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ……… 
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        2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

        3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
  3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ ได้แก่  
   ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 95  ถึง 100  คะแนน 
   ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
   ดี ต้ังแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน   
   พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
   ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 65   คะแนน 

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายและผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 เม่ือครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล,  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเทศบาลต าบล               
เชียงยืนก าหนด      
  ขั้นตอนท่ี 2 จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ 
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
      ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน เพื่อน าไปใช้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนอัตราค่าตอบแทน  

            จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
    

            (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางอาภรณ์  แสงยศ)                               
                                                           ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 



                                                                                                                      
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนคร้ังของการมาท างานสาย 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
รอบการประเมินคร้ังที่  1/2564  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564)  

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

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2559  โดยให้มีการก าหนด
เงื่อนไขให้พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสาย
เกินจ านวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดเป็นหนังสือก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็น
ท่ีต้ังของหน่วยงาน 

 ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกเทศมนตรีต าบล
เชียงยืน จึงขอประกาศก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งของการมาท างานสาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งท่ี  1  (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) มาท างานสายไม่เกิน 8 
ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาท่ีมี 
สิทธิได้รับเงินระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ 

วันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพระประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก 

การปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรเฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่า 

ด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

/ การนับจ านวนวันลา……. 
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การนับจ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่ 
วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ จะได้รับการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) มาท างานสายไม่เกิน 8 
ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก.) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาท่ีมี
สิทธิได้รับเงินระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข.) ลาคลอดไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค.) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ 

วันท าการ 
(ง.) ลาป่วยเพระประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก 

การปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ.) ลาพักผ่อน 
(ฉ.) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ.) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรเฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่า 

ด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ.) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่ 
วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ จะได้รับการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

3. ผู้รับการประเมินท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้าง (หนึ่งขั้น) จะต้องมีผล 
การปฏบิัติงานในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้ 

3.1  จ านวนการลาไม่เกิน 10 วัน 4 ครั้ง 
3.2  ไม่ขาดราชการ 
3.3  มีผลการปฏิบัติงานท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ 

ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีและมีผลการประเมินการปฏบิัติงานในระดับดีเด่นและมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิง 

หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือได้รับขอ
รองการให้ค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้เส่ียงต่อ 
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น 
พิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ 
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

/ ปฏิบัติงานท่ีได้รับ…… 
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(6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง 
แก่ประเทศชาติ 

4. ผู้รับการประเมินท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้าง (ครึ่งขั้น) จะต้องมีผล 
การปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้ 

4.1  จ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน (ลาทุกประเภท) 
4.2  จ านวนการมาท างานสายไม่เกิน 8 ครั้ง 
4.3  ไม่ขาดราชการ 
4.4  มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 70 % 

5. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า มาท างานสายเกิน 8 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาท่ีก าหนด
ข้างต้น) หรือจงใจละเลย ละท้ิง ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ จะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้น
เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น และจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

6. การตรวจสอบเวลาการมาและการกลับ จะตรวจสอบจากสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการเป็นอันดับ 
ต้น หากมีเหตุจ าเป็นให้ระบุสาเหตุในสมุดลงเวลาราชการ 

7. ในกรณีมีภารกิจราชการ เช่น ประชุม อบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อเสร็จส้ิน 
ภารกิจให้ลงบันทึกในสมุดลงเวลาช่วง วันเวลา ท่ีไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไม่ลงบันทึกในสมุดลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการถือว่าขาดราชการ) 

8. การลาให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ (ยกเว้นการลาป่วย 
หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน) การลาท่ีไม่ส่งใบลาถือว่าขาดราชการ ในกรณีลาป่วยหรือกรณีเหตุฉุกเฉินให้เขียนใบลาใน
วันรุ่งขึ้นของการปฏิบัติราชการหากไม่ส่งใบลาภายใน 1 วันถือว่าขาดราชการ 

9. การไม่ลงเวลาในสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการมาและกลับ หรือไม่ลงช่ือในสมุดลงเวลาราชการถือ 
ว่าขาดราชการ  

ท้ังนี้ ให้ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา 
จ านวนครั้งของการมาท างานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เพื่อน าเสนอพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมท้ัง
การประเมินเล่ือนระดับ หากกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจ
มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับโทษทางวินัย 5 สถาน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ วันท่ี   7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นางอาภรณ์   แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


