
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
 

***************************************** 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ 

ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (2) และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลในการประชุม 
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ออกหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข และ 

วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 
พ.ศ. 2549 

(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

ข้อ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ตามมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมีการบริหารจัดการอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด ดังนี้ 

 
 
         / 1. หลักเกณฑ์... 
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1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการประเมิน 
 1.1 คุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กร ดังนี้ 
  (1) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ขอรับ  
การประเมิน 

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน 
การปฏิบัติราชการ (Core Team) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของ 
ปีที่ขอรับการประเมินทุกด้าน ๆ  ละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 (3) ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ 
การพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ขอรับการประเมิน 

 ทั้งนี้  รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 (4) องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ได้ต้องด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ปิดบัญชีรายรับ -รายจ่ายเสร็จเรียบร้อย และรายงานผล 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใดไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินหรือมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่อาจขอรับการประเมินได้ให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลทราบด้วย 

1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 (1) ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจาก

งบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้น ามาจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 (2) ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอรับการประเมิน
แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน 

 (3) พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างประจ าจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป) และครั้งที่ 2  
(1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน) ในปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินและต้องได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างทั้งปีไม่น้อยกว่า 1 ขั้น ส าหรับพนักงานจ้างต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งปีของปีงบประมาณท่ีขอรับการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.3 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน 
 (1) การยื่นเสนอขอรับการประเมิน 
  1) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

 
         /ในกรณี... 
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ในกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาก าหนดระยะเวลาในการยื่นตามที่
เห็นสมควร 

  2) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด จ านวน 1 โครงการ ตามมติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 
และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความส าคัญ จ านวน 1 โครงการ ตามมติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกัน
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน 

 (2) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด    เป็นประธาน 
     ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจ านวน 1 คน      
  2) กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นอนุกรรมการ 
         ใน ก.อบต.จังหวัด ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจ านวน 1 คน  

   3) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.อบต.จังหวัด    เป็นอนุกรรมการ 
      ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จ านวน 1 คน    

   4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ เป็นอนุกรรมการ 
      ด้านการประเมินผลที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จ านวน 1 คน  

   5) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน        เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการท้ายประกาศนี้ และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 (3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีคะแนนทั้งหมด
จ านวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  1) ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัด จ านวน 90 คะแนน แบ่งเป็น 

   - มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  คะแนน 30 คะแนน 
   - มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนน 25 คะแนน 
   - มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ  คะแนน 15 คะแนน 
   - มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  คะแนน 20 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   2) ส่วนที่ 2 คะแนนสัดส่วนของผลคะแนนการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ (Core Team) ของทุกด้านรวมกัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยให้ได้รับคะแนนประเมิน 
ตามสัดส่วน ดังนี้ 
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ผลคะแนนประเมินการบริหารจัดการที่ดี คะแนนที่ได้ 
มากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป 10 
มากกว่า 75 - 80 คะแนน 8 
มากกว่า 70 - 75 คะแนน 6 
มากกว่า 65 - 70 คะแนน 4 
ตั้งแต่ 60 - 65 คะแนน 2 
ต่ ากว่า 60 คะแนน 0 

 
  (4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
   1) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณท่ีขอรับการประเมินเป็นต้นไป 
   2) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
   3) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแบบแสดงค่าใช้จ่ายด้าน
เงินเดือนค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในปีที่ขอรับการประเมินเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่แต่งตั้งไปท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4) ให้อนุกรรมการประเมินออกตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการพร้อม
รายงานผลการตรวจประเมิน และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน 
   (1) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
   (2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเห็นผลคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย 
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธาน 
    - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการ 
    - หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เป็นกรรมการ 
   มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
แนวทางที่ก าหนดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ให้จัดท าบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
           / ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับส านัก/กองด้วยก็ได้ 
   (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินน าวงเงินที่ได้มาพิจารณาจัดสรรให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใสโดยให้พิจารณาจ่ายลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ 
จะต้องจ่ายไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดตามผลคะแนนประเมิน โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
    1) กลุ่มพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
     - กลุ่มท่ี 1 ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่าจ้าง 2 ขั้น 
     - กลุ่มท่ี 2 ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1.5 ขั้น 
     - กลุ่มที่ 3 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1 ขั้น 
    2) กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
     - กลุ่มท่ี 1 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น 
     - กลุ่มท่ี 2 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีมาก 
     - กลุ่มท่ี 3 ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดี 
    3) กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
     - กลุ่มท่ี 1 ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับดีเด่น 
     - กลุ่มท่ี 2 ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับดีมาก 
     - กลุ่มท่ี 3 ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับดี 
  2.2 อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
   (1) การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แบ่งเกณฑ์ตามช่วงคะแนน 
ดังนี้ 
ผลคะแนนประเมิน อัตราการจ่าย 
ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน ไม่ เกิน  0 .5 เท่ าของ อัตราเงิน เดื อนหรือค่ าจ้ า งหรือ

ค่าตอบแทน 
ต้ังแต่ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน ไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
ตั้งแต่ 95 คะแนนขั้นไป ไม่ เกิน  1 .5 เท่ าของ อัตราเงิน เดื อนหรือค่ าจ้ า งหรือ

ค่าตอบแทน 
    ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลใดที่ได้รับคะแนนประเมินผลตั้งแต่ 
95 คะแนนขึ้นไป และประสงค์จะจ่ายเงินรางวัลประจ าปีในอัตราไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
   (2) ให้น าฐานอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน
ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินมาเป็นฐานในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ทั้งนี้ จะต้องจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้อ่ืนใด และไม่ให้น าเงินสะสมมาจ่าย 
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 ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่ ได้ยื่นเสนอขอรับการประเมิ นเพ่ือก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเดิม ให้ถือว่าเป็นการยื่นเพ่ือเสนอขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
และวิธีการตามประกาศนี้ 
 กรณีองค์การบริหารส่ วนต าบลใดที่ ได้ เสนอขอก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิ เศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ไว้ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายก็ให้ด าเนินการต่อไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


