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1คูมือการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  
1ลูกจาง และพนักงานจาง 

1------------------------- 
 
1   ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 
22 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาหรับ พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงาน
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีผลให หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการขอรับการประเมินตาง ๆ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จากหลักเกณฑเดิม เชน ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพ่ือ
การพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ รายจายเพ่ือการ
พัฒนา หมายถึง รายจายเพ่ือการลงทุน ประกอบดวยคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง / องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินจะจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษไดตองดําเนินการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ปด บัญชี
รายรับ รายจาย เสร็จเรียบรอย และรายงานผลใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบตามท่ีระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด / ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลใดไมประสงคขอรับการประเมินหรือมีเหตุ อยางหนึ่งอยางใดท่ีไมอาจ
ขอรับการประเมินไดใหแจงเหตุผลและความจําเปนดังกลาวใหคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลทราบดวย / 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ / ข้ันตอนและวิธีการประเมิน / หลักเกณฑ
และวิธีการจายเงิน / อัตราการจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี พิเศษ ฯลฯ 
1   ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ที มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐ ลงวันท่ี 1 
1๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเงินโบนัส (เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน) เพ่ือใหองคกรปกครอง 1 
1สวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยสรุปได ดังนี้ 
1   1. การคํานวณวงเงินคงเหลือจากคาใชจายเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ี 1 

1กําหนดไวไมสูงกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน การคํานวณวงเงิน 1 

1รอยละ 40 จะตองถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 หรือไม การคํานวณภาระคาใชจายรอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจาย 1 

1ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ท่ีกําหนดใหคํานวณภาระคาใชจายรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย 1 

1ประจําป เปนการซักซอมแนวทางปฏิบัติการคํานวณภาระคาใชจายดานเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบ 1 

1แทนอ่ืนในภาพรวม ตามนัยมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

1ท่ีกําหนดใหการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ีนํามาจากเงินรายไดท่ีไมรวมถึงเงินอุดหนุน 1 

1และเงินกูหรือเงินอ่ืนใดจะกําหนดสูงกวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําปไมได 1 

1สําหรับ การคํานวณวงเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ท่ีสามารถจายไดใหถือ 1 

1ปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว5 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2550 โดย 1 

1คํานวณจากงบประมาณรายจายและรายไดจริง โดยมีเจตนารมณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประหยัด 1 

1งบประมาณรายจายเพ่ือนําไปพัฒนาทองถ่ิน 
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1   2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ 1 
1ราชการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมาของปท่ีขอรับการประเมินทุกดานๆ 1 
1ละไมต่ํากวารอยละ 60 
1   - คําวาปงบประมาณท่ีผานมาหมายถึงปใด1 
1   - หากคะแนนการประเมินคะแนนรวมไมตํากวารอยละ 60 แตมีบางดานไมผานการประเมิน1 
1จะถือวาเขาเง่ือนไขขององคกรท่ีขอรับการประเมินหรือไม1 
1   - ปงบประมาณท่ีผานมา หมายถึง ปงบประมาณท่ีลวงมาแลว เชน จะประเมินปงบประมาณ1 
2560 ปงบประมาณท่ีผานมาสําหรับการพิจารณาผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม1 
1สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน คือ ปงบประมาณ 2559 
1   - ผลคะแนนรวมตองผานการประเมินทุกดานไมนอยกวารอยละ 60 มิใชคะแนนรวมอยางเดียว 
 
1   3. ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนไม 1 
1นอยกวา รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน หากขอบัญญัติงบประมาณ 1 
1รายจายตอนท่ีเสนอเพ่ือขอรับการประเมินไมถึง รอยละ 10 และตอมามีการโอนงบประมาณมาตั้งจายเปน 1 
1งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถท่ีจะย่ืนเรื่องเสนอขอรับการประเมิน 1 
1เพ่ิมเติม และเขาเง่ือนไขในการท่ีจะขอรับเงินรางวัลประจําปไดหรือไม  ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 1 
1เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี 1 
1พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง 1 
1ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 1 1.1 (3) กําหนดวา “ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 1 
1ประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพ่ือการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 10 ของบประมาณรายจายประจําปท่ี 1 
1ขอรับการประเมิน” โดยการยื่นเพ่ือขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลตอ ก.อบต.จังหวัด จะตองถือ 1 
1ปฏิบัติตามขอ 1.3 (1) 1) โดยใหยื่นภายในเดือนกันยายน  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี 1 
1คุณสมบัติองคกรครบถวนตามท่ีกําหนดต้ังแตการยื่นเพ่ือขอประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในเดือน 1 
1กันยายนของทุกปท่ีขอรับการประเมิน และจะตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไขขององคกรครบทุกขอไมมีการยกเวน 1 
1เง่ือนไขแตประการใด 
 
1   4. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานเหตุผลท่ีสงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอกําหนด 1 
1เงินรางวัลประจําปพรอมวงเงินท่ีขอใชขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. 1 
1จังหวัด ไมทันภายในกําหนด (เดือนกันยายนของทุกป) เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมได 1 
1ประกาศใช เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จึงไมสามารถคํานวณรายจายเพ่ือการ 1 
1พัฒนาได (รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป) ตอมาสภาฯ ไดรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ แลว1 
1และมีงบประมาณรายจายเพ่ือการพัฒนาเกินกวารอยละ 10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นสามารถ 1 
1ย่ืนเรื่องเพ่ือขอรับการประเมินไดหรือไม กรณีไมรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ1 
1ในกรณีท่ีงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็สามารถใช 1 
1งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอน ตามนัยขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 1 
1วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ประกอบกับประกาศ ก.จ., ก.ท. และ1 
1ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน 1 
1กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ 
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พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 1.1 (4) วรรคสอง กําหนดใหในกรณีองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใดไมประสงคจะขอรับการประเมินหรือมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมอาจขอรับการ 
ประเมินไดใหแจงเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ให ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ทราบ 
 
   5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษกําหนดวา ตองมี 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับการประเมินแหงนั้นไมนอยกวา 8 เดือน 
   - กรณีอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมไมถึง 4 เดือน แตโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินแหงใหมตั้งแต 8 เดือนข้ึนไป 
   - กรณีดํารงตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมครบ 8 เดือนแลว จึงมีการโอนไป 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม 
   - กรณีท่ีขาราชการเคยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมและโอนไปสังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใหมและไดโอนกลับมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมอีกครั้ง ซ่ึงมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมรวมกันครบ 8 เดือน 
 
   บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําป หรือไม ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.3(4)  
ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตาม 
แบบประเมินเปนระยะเวลา 12 เดือน ประกอบกับขอ 1.2(2) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ โดยตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
ขอรับการประเมินแหงนั้นไมนอยกวา 8 เดือน โดยผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําป ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป 2 ครั้งตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต 
ดังกลาว 
   2. ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําป จะตองมีระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดอยู (ณ วันท่ี 30 กันยายน) 
   3. การจายเงินรางวัลประจําปใหเปนไปตามสัดสวนระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินตามขอ 2 
   6. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีการเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป 
ไมไดมีการเลื่อนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม แตมีการเลื่อนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 30 กันยายน จะถือวา 
เปนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินรางวัลประจําป หรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 กําหนด 
วาขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีการเกษียณอายุราชการจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางเพ่ือ 
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันท่ี 30 กันยายน ซ่ึงการจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี 
พิเศษใหนาฐานอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ณ วันท่ี 30 กันยายนของปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินมาเปน 
ฐานในการจาย ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 2.2(๒) ใหนําฐานอัตราเงินเดือนหรือคาจางหรือ 
คาตอบแทน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายนของปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินมาเปนฐานในการจายเงินประโยชน 
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ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคใหใชฐานเงินเดือน คาจางกอนเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางจายเปน 
เงินรางวัลประจําป ดังนั้น กรณีขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการจะตองนําฐานเงินเดือนกอน 
เลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางมาเปนฐานในการจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
 
   7. พนักงานจางท่ีสัญญาจางส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน และไมไดรับการตอสัญญาจาง 
แตไดปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นครบตามเง่ือนไข จะไดรับเงินรางวัลประจําปหรือไม  
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดใหพนักงานจางท่ีมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี 
พิเศษตองเปนผูท่ีมีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังปของปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินเฉลี่ยอยู 
ในระดับดีข้ึนไป ดังนั้น กรณีของพนักงานจางถึงแมจะไมไดรับการตอสัญญาจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะตองประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงานจางผูนั้น เพ่ือใชประกอบการจายเงินรางวัลประจําปได โดยเปน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานจางตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
ขอ 34 ประกอบกับขอ 36 เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชในเรื่องอ่ืนๆ 
 
   8. กรณีขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีมีการปรับปรุงตําแหนง หรือยายตําแหนงในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นแหงเดิมและไดปฏิบัติงานครบตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนดจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัล 
ประจําปหรือไม หรือกรณีท่ีอาจจะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งใดครั้งหนึ่งดวยเหตุตางๆ 
แตเม่ือครบท้ังปมีผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนไมนอยกวา 1 ข้ัน จะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําปหรือไม  
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดวา ขาราชการหรือลูกจางประจําจะตองเปนผูท่ีมีคะแนนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒ 
(๑เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินและตองไดรับการเลื่อนข้ัน 
เงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน ดังนั้น ขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีมีการปรับปรุง หรือยาย 
ตําแหนงท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป 2 ครั้ง และไดเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางท้ังปงบประมาณ 
ไมนอยกวา 1 ข้ัน เชน 
   - ครึ่งปแรกไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน ครึ่งปหลังไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน 
   - ครึ่งปแรกไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0 ข้ัน ครึ่งปหลังไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน 
   - ครึ่งปแรกไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน ครึ่งปหลังไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0 ข้ัน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสามารถท่ีจะจายเงินรางวัลประจําปใหกับขาราชการหรือ
ลูกจางประจําดังกลาวไดท้ังนี้ การจายเงินรางวัลประจําปตองมีวงเงินคงเหลือจากคาใชจายเงินเดือน คาจาง และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนดไวไมสูงกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน
เทานั้น โดยใหใชเงินของปงบประมาณนั้น 
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   9. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง (เงินเดือนหรือคาจาง 
เต็ ม ข้ัน )  และพนักงานจ า ง ท่ี ได รับค าตอบแทนพิ เศษ จะได รั บ เ งินราง วัลประจํ าป ใน อัตราใด   
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดวา ขาราชการหรือลูกจางประจําจะตองเปนผูท่ีมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒ 
(๑ เมษายน ถึง ๓๐กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินและตองไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) กําหนดวา พนักงานจางไดรับคาตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตราคาตอบแทน ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนพิเศษไดไมเกินรอยละ 6 ของอัตราคาตอบแทนข้ันสูงตําแหนงนั้น 
   ดังนั้น ขาราชการหรือลูกจางประจํา รวมถึงพนักงานจางท่ีไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
ถึงข้ันสูงของบัญชีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแลว ใหนําการไดรับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งข้ัน (รอยละ 2) 
และหนึ่งข้ัน (รอยละ 4) สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา หรือไมเกิน รอยละ 6 ของอัตราคาตอบแทนของ 
พนักงานจางในปงบประมาณนั้นมารวมเพ่ือประกอบการพิจารณาจาย 
 
   10. พนักงานจางท่ีมีการตอสัญญาจางใหมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงเดิม หรือมี 
การปรับปรุงจากพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัล 
ประจําปหรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดใหพนักงานจางท่ีมีสิทธิไดรับเงินประโยชน 
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษตองเปนผู ท่ีมีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังปของปงบประมาณท่ี 
ขอรับการประเมินเฉลี่ยอยูในระดบัดีข้ึนไป ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ ว272  
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.5/ว35 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 และ 
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.5/ ว122 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
   ดังนั้น พนักงานจางท่ีมีการตอสัญญาจางใหมและมีการทําสัญญาตอเนื่องจากวันท่ีสัญญาจาง 
สิ้นสุดลงในตําแหนงเดิมและมีการทําสัญญาจางใหมโดยวันตอเนื่องกันในตําแหนงท่ีคลายคลึงกัน (ลักษณะงาน 
เก้ือกูลหรือลักษณะงานภารกิจเดียวกัน) หรือเปนกรณีปรับปรุงจากตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจาง 
ตามภารกิจประเภทผู มีทักษะถือวาเปนผู มีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําปได หากมีผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานท้ังปไมตํากวาระดับดีและจะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 เดือนในองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินเดิมท่ีขอรับการประเมิน 
 
   11. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคะแนนประเมินผลตั้งแต 95 คะแนนข้ึนไป 
และประสงคจะจายเงินรางวัลประจําปในอัตราไมเกิน 1.5 เทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือ 
คาตอบแทน ตองเสนอตอคณะกรรมการขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. 
จังหวัด) แตหากประสงคท่ีจะจายเงินรางวัลประจําปไมเกิน 1 เทา ยังตองเสนอตอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก. 
อบต.จังหวัด หรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
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สําหรับขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 2.2 (1) กําหนด 
วา หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไดรับคะแนนประเมินผลตั้งแต ๙๕ คะแนนข้ึนไป และประสงคจะ 
จายเงินรางวัลประจําปในอัตราไมเกิน ๑.๕ เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทน จะตองเสนอตอ 
คณะกรรมการขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
   ดังนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมประสงคท่ีจะจายเงินรางวัลประจําปเกิน 1 เทา  
แตไมเกิน 1.5 เทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ., 
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แตหากจะจายไมเกิน 1 เทา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการไดโดยไม 
ตองขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แลวแตกรณีตามขอ 2.2 (1) 
 
   12. ในกรณีท่ีกําหนดอัตราการจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ท่ีกําหนด 
อัตราการจายไมเกิน 0.5 เทา , 1 เทา หรือ 1.5 เทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน 
หมายถึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจายลดหล่ันกันลงมาตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
เชน 0.5 เทา 0.4 เทา 0.3 เทา... ตามผลการปฏิบัติราชการและวงเงินคงเหลือท่ีสามารถจะจายไดใช 
หรือไม  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ 
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 2 2.1(๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาจายเงินนําวงเงินท่ีไดมาพิจารณา 
จัดสรร ใหแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยความเปนธรรม 
และโปรงใส โดยใหพิจารณาจายลดหลั่นกันตามผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทน โดย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษไดไมเกินจํานวนเทาตามผล 
คะแนนการประเมิน โดยลดหลั่นกันลงมาตามผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน เชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลคะแนนประเมินได 80 คะแนน ใหจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนไดไมเกิน 
0.5 เทา ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นจะตองจายเงินประประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวงเงิน 
คงเหลือท่ีเปนเงินรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกู อ่ืนใด โดยอาจจายไดในอัตรา 0.5 เทา 0.4 เทา 0.3 
เทา 0.2 เทา 0.1 เทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน โดยใหบริหารอยูในวงเงินและไมเกิน 
จํานวนเทา โดยลดหลั่นไดตามความเหมาะสมโดยตองพิจารณาตามผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือคาจาง หรือ 
คาตอบแทน 
 
   13. ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง มีเหตุอ่ืน (ยกเวนการเสียชีวิต หรือเกษียณ) เปน 
เหตุใหการประเมินผลการปฏิบัติงานไมครบตามเกณฑท่ีกําหนด เชน ประเมินผลการปฏิบัติงานไมครบ 2 
ครั้ง หรือลาออกกอนมีการเล่ือนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 ต.ค. หรือเหตุอ่ืนท่ีทาใหขาดคุณสมบัติและลักษณะ 
ตองหามการเปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานจางกอนมีการเล่ือนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 ต.ค. จะมีสิทธิ 
ไดรับเงินรางวัลประจําปหรือไม ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ ๑.๒ คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (3) กําหนดวา ขาราชการหรือลูกจางประจําจะตองเปนผูท่ีมีคะแนนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒ 
(๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินและตองไดรับการเลื่อนข้ัน 
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เงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน สําหรับพนักงานจางตองเปนผูท่ีมีคะแนนผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานท้ังปของปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป ดังนั้น กรณีท่ีขาราชการมีผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดจึงไมมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินรางวัลประจําป 
 
   14. ขาราชการท่ีมีการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการใหมตั้งแต 8 เดือนข้ึนไป มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานครบ 2 ครั้ง แตครั้งแรกไมไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เพราะปฏิบัติงาน 
ไมครบ 4 เดือน แตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 2 ไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน มีสิทธิไดรับ 
เงินรางวัลประจําปหรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดวา ขาราชการหรือลูกจางประจํา 
จะตองเปนผูท่ีมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
ของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒(๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับการประเมิน 
และตองไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน กรณีขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัล 
ประจําปตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับการประเมินแหงนั้นไมนอยกวา ๘ 
เดือน โดยตองมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี๑ (๑ ตุลาคม ถึง 
๓๑ มีนาคมของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับ 
การประเมินและตองไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน ดังนั้น หากมีการไดรับการ 
เลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังปไมนอยกวา 1 ข้ัน และไดรับราชการมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน จึงถือวาเปนผูมีสิทธิ 
ไดรับเงินรางวัลประจําปตามประกาศกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับขาราชการ ลูกจาง และ 
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 1.2 (3) 
 
   15. ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนไม 
นอยกวา รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจาปท่ีขอรับการประเมิน หากขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายตอนท่ีเสนอเพ่ือขอรับการประเมินเปนไปตามเง่ือนไข และตอมามีการโอนหรือเปล่ียนแปลง 
งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน เม่ือส้ินปงบประมาณทําใหงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนมีไมถึงรอย 
ละ 10 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเขาเง่ือนไขในการท่ีจะขอรับเงินรางวัลประจําปไดหรือไม  
ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนด 
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 2.1 (1) กําหนดการจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษเก่ียวกับ 
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขในกรณีท่ี 
จะจายเงินรางวัลประจาปดวย จึงมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ดังนั้น กรณีจะจายเงิน 
ประโยชนตอบแทนอ่ืน คุณสมบัติองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนไม 
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดคุณสมบัติตามประกาศดังกลาว จึงไม 
สามารถท่ีจะจายเงินรางวัลประจําปได 
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   16. ขาราชการหรือลูกจางประจําจะตองมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป 
2 ครั้ง จะตองเปนผลการประเมินในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ 
แทนอ่ืนฯ ขอ 1.2 (3) กําหนดวา ขาราชการหรือลูกจางประจําจะตองเปนผูท่ีมีคะแนนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒(๑ เมษายน ถึง ๓๐ 
กันยายนของปเดียวกัน) ในปงบประมาณท่ีขอรับการประเมิน โดยใหมีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไมนอย 
กวา 2 ครั้ง ณ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดก็ได แตจะจายเงินรางวัลประจําปไดตองปฏิบัติงานใน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งไมนอยกวา 8 เดือน 
 
   17. กรณีเปนลูกจางประจํา หรือพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและไดรับการ 
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินนั้นไมนอยกวา 8 เดือน และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป 2 ครั้ง ไมตํากวาระดับดี แต 
ไมไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนเนื่องจาก มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมครบตามหลักเกณฑการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือนจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําปหรือไม  กรณีดังกลาวใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 138 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2550 ท่ีกําหนดวาหากลักษณะงานของ 
ลูกจางประจําหรือพนักงานจางมีลักษณะคลายคลึงกับงานในตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
สามารถนําผลการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติงานขณะดารงตําแหนงลูกจางประจําหรือพนักงานจางและ 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมาพิจารณารวมกัน โดยตองมีผลการประเมินในสัดสวนของลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และขาราชการตั้งแตระดับดีเปนตนไป โดยตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในองคกรปกครอง สวน 
ทองถ่ินแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน และใหใชฐานเงินเดือนในวันท่ี 30 กันยายน สําหรับการจายเงิน 
รางวลัประจําป 
 
   18. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นจะตองเริ่มประเมินตั้งแตเม่ือใด จะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมใชหรือไม ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ขอ 
1.3 (4) กําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
    1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเปนระยะเวลา 12 เดือน โดยใหเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของ 
ปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินเปนตนไป ซ่ึงตองมีการประเมินตลอดท้ังป 
   2. กรณีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญช ี
รายชื่อสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด เพ่ือดาเนินการสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูรับบริหาร ตามมิติท่ี 2 และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทราบนั้น ใหมีการสุมตรวจความพึงพอใจไดเม่ือไดมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นไปแลว 
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1ผังข้ันตอนการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ 1 

1พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมพิจารณาโครงการท่ีจะนําเสนอตอ ก.อบต. พรอมพิจารณา 
คุณสมบัติและเง่ือนไขขององคกร มีดังนี้ 
     - มีวงเงินเหลือจายจากคาใชจายเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนด 
ไวไมสูงกวารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน 
     - ไดรับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ของกรม 
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณท่ีผานมาของปท่ีขอรับการประเมิน ทุก
ดานๆ ละไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
    - ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพ่ือการพัฒนา 
ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีขอรับการประเมิน (รายจายเพ่ือ
การพัฒนา หมายถึง รายจายเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
    - ตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ปดบัญชีรายรับ-รายจายเสร็จเรียบรอย และ 

รายงานผลใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  เสนอ ก.อบต. เพ่ือขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภายในเดือนกันยายนของทุกป) 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด จํานวน ๑ 

โครงการ ตามมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติ ตัวชี้วัดท่ี ๖ และโครงการ/กิจกรรมดีเดนหรือมี 

ความสําคัญ จานวน ๑ โครงการ ตามมิติดานคุณภาพการใหบริการตัวชี้วัดท่ี ๔ 

ดําเนินการจางมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ 
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รายงานผลการประเมินให ก.อบต. เห็นชอบ 

( หากไดคะแนนประเมิน ๙๕ ข้ึนไปและประสงคจะจายเงินรางวัลประจําปในอัตรา  
ไมเกิน ๑.๕ เทา ) 

อบต. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจายเงิน 
(ในอัตราท่ีลดหลั่นกันตามผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคาจางประจําป) 

คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนฯ 

- ผูไดรับเงินเดือนจากงบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ 

คาจางชั่วคราวของ อบต.หรือจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให อบต. 
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน อบต. ไมนอยกวา ๘ เดือน 

- เปนผูมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี ๑ (๑ ต.ค. ถึง 

๓๑ มี.ค.ของปถัดไป) และครั้งท่ี ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.ของปเดียวกัน) และไดรับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนหรือคาจางท้ังปไมนอยกวา ๑ ข้ัน สาหรับพนักงานจางตองมีคะแนนประเมินใน
ระดับดีข้ึนไป 
อัตราการจาย 

- ตั้งแต ๗๕ คะแนน แตไมถึง ๘๕ คะแนน จายไมเกิน ๐.๕ เทา 

- ตั้งแต ๘๕ คะแนน แตไมถึง ๙๕ คะแนน จายไมเกิน ๑ เทา 

- ตั้งแต ๙๕ คะแนนข้ึนไป จายไมเกิน ๑.๕ เทา 

รายงานจังหวัด โดยจัดสง 

     - สําเนาคําสั่งการกําหนดประโยชนตอบแทนฯ 

     - รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจายเงินฯ 

     - แบบรายงานผลการดาเนินการกําหนดประโยชน 


