
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล 
 
 

        จัดทําโดย  
                                          นักทรัพยากรบุคคลคล 

 
สํานักปลัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 



2 
 

คํานํา 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทํางานของนักทรัพยากรบุคคลและบุคคลที่ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะ สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้
ปรับปรุงข้ันตอนการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะ
ช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการ เผยแพร่ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาด และ
ข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้งาน บริหารงานบุคคล สํานัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 
งานบริหารงานบุคคล   
กรกฏาคม 2565 
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คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก เพื่อใช้สําหรับเป็น แนวทางการทํางานของ

กระบวนงานแต่ละประเภทด้านการบริหารงานบุคคล โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียด ของการดําเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระ
งานหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบติงาน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทํางาน 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการท างานและบริหารจัดการลําดับงานให้เป็นไปตาม แผนงานท่ี กําหนด 
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระ สานงาน กับหน่วยงานอื่น 

และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ ช่ือสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การ จัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การ

วางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การ จัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ 
รวมถึงการวางแผน และ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา และการฝึกอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน อัตรากําลังของส่วนราชการ 
(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ ปฏิบัติงาน และการบริหาร

ค่าตอบแทน 
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
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(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ

ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

(1) ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจ ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
4.  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ก.ค.ศ.  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กรณขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสํารวจความประสงค์ให้ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกจัดทําหนังสือแจ้งการสํารวจและประสงค์ขอ กสถ.ดําเนินการ สอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.อบต.สระแก้ว 
3. เมื่อ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้เรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อเลือกที่

บรรจุแต่งต้ัง 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผ่านสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วในการ ส่งรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์ จะไป

บรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน 
5. ผู้มาบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการมารายงานตัวที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครสอบ (เอกสารที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้) 
6. อบต.ฯ จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเพื่อขอความเห็นชอบการ บรรจุ แต่งต้ัง และส่งหนังสือเสนอต่อ ก.อบต.

สระแก้ว เพื่อขอรับความเห็นชอบ (โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้กับผู้มาบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ) 
7. เมื่อ ก.อบต.สระแก้ว มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแล้ว 
8. องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกดําเนินการดังนี ้

- จัดทําคําส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอบต. 
- บันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ลงแฟ้มประวัติพนักงานอบต . 1 ฉบับ ไว้ที่ต้นสังกัด ที่ บรรจุ และอีก 1 ฉบับ เพื่อส่งให้

จังหวัดเก็บ โดยข้อมูลต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ) 
- ส่งหนังสือรายงานการบรรจุแต่งต้ัง เรียน ประธานกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว ก. อบต.สระแก้ว (โดยแนบสําเนาคําส่ัง

บรรจุแต่งต้ัง พร้อมสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 1 ฉบับ เพื่อไป เก็บในแฟ้มของ จังหวัด 
9. งานการเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเพื่อขอตรวจสอบ คุณวุฒิการศึกษาผู้มาบรรจุ  แต่งต้ัง และจัดทํา

หนังสือเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันที่ผู้บรรจุแต่งต้ังจบ การศึกษา เมื่อสถาบันที่ผู้บรรจุ แต่งต้ังจบการศึกษาแจ้งผลตรวจสอบว่าสําเร็จการศึกษาจริง     
นําผลการตรวจสอบ เก็บไว้ในทะเบียนประวัติของ ข้าราชการผู้นั้น 
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10. งานการเจ้าหน้าท่ีจัดทําบันทึกเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและจัดทําหนังสือเพื่อขอส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่ไป
พิมพ์ลายนิ้วมือไปยังยังหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้วสถานีตํารวจภูธรอรัญประเทศ/วัฒนานคร  (ส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) เมื่อได้ผล พิมพ์ลายนิ้วมือจากสถานีตํารวจ จัดเก็บผลพิมพ์ลาบนิ้วมือ (สําเนา) ไว้ในทะเบียนประวัติของข้าราชการบรรจุใหม่ ผู้นั้น 

 
แผนผังขันตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีร้องขอให้กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน) 
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ตัวอย่าง 

 
คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

ที่. ........... /256๔ 
เรื่อง บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอบต. 

 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานอบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2560 และประกาศ คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงาน อบต.จังหวัด
สระแก้ว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด สระแก้ว ในการประชุม คร้ังที่......../............. เมื่อวันที่............เดือน
...........................พ.ศ      

จึงให้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานอบต .และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน..............ราย โดยให้ได้รับ เงินเดือนในอัตราของ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน ตําแหน่งดังกล่าวมีกําหนด 6 เดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายน้ี 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี.  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๔ เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันที่. ................ เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๔ 

 
 
 
 

( ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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การทดลองปฏบิตัิราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลของ 

อบต. ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2545 
ข้อ 124 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานอบต . ให้มีการทดลองหน้าที่ราชการของ พนักงานอบต . โดยให้มี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณี
ท่ีไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ส่ังให้ผู้น้ัน ออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.สระแก้ว 

ข้อ 127 ให้อบต.กําหนดรายการประเมินผลการทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสมแต่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานคุณภาพ ของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความประพฤติ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของทางราชการ 

ข้อ 130 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานอบต. ผู้เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

ข้อ 131 ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามรายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ ทําการ ประเมินผลสองคร้ัง โดยประเมินคร้ังแรกเม่ือทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือนและประเมิน คร้ังที่สองเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 
- ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ 
- หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกองที่พนักงานอบต.ผู้นั้นสังกัด เป็น กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็น กรรมการ 

2. จัดทําแบบประเมินตามหัวข้อที่กําหนด เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการเป็นผู้
ประเมิน เม่ือผลการประเมินผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ 

3. ออกคําสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานอบต.ผู้นั้น 
4. จัดทําหนังสือส่งรายงาน ก.อบต.สระแก้ว ทราบ เร่ือง การพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแนบเอกสารดังนี้ 

- สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
- สําเนาคําสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ 

5. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พ้นทดลองปฏิบัติราชการ) 
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แผนผงขั ้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
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ต่อ 
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ตัวอย่าง 

 
คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

ที่. ........... /256๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 
 

 

ต า ม คํ า ส่ั ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล ทั บ พ ริ ก ที่ ........../2565 ล ง วั น ที่  1 ตุ ล า ค ม  2565 ไ ด้  บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต่ ง ต้ั ง
............................................................ เป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกโดยให้
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบด้วย ข้อ 124 และ 130 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. ลงวันที ่2 ธันวาคม2545 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี ้

1. ปลัด อบต.         ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ  
ให้มีหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม 

รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์ประเมินตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่. ................ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันที่. ................ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 

 
 
 

( ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

เรื่อง ให้พนักงานอบต.พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 

 

ตามคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ ..................................... /2565 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เรื่อง 
บรรจุและแต่งต้ัง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอบต .  ราย ..................................................................................... วุฒิการศึกษา 
...........................................สาขา. ................................................................... ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(ตําแหน่งเลขที ่ 09-2-01-4101-001) งานธุรการ สํานักปลัด อบต. โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต .จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต . ข้อ ๑๓๔ ลงวันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงให้พนักงานอบต. สามัญดังกล่าวพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้ังแต่วันที ่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่. .................... เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

( ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานอบต . ลงวันที่ 30 

ธันวาคม 2558 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น ไป 
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติง าน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ

พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเล่ือน ขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจําปี การพัฒนาและการ
แก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง แรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผลสัมฤทธิ์
ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือความ ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท.กําหนด และสมรรถนะ
ตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.อบต.กําหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

ข้อ 8 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อบต.นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผล คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
ระดับด ีต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. 
ปลัด อบต. สําหรับรองปลัด อบต. ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าสํานักหรือกอง 
ผู้อํานวยการสํานัก  กอง  หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองสําหรับ พนักงานอบต.ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยมี

ขั้นตอน ดังนี ้
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1. ก่อนเริ่มรอบประเมินหรือในช่วงรอบประเมิน องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานอบต.ให้ทราบโดยทั่วกัน (ทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ พนักงานอบต.ทราบด้วย) 

2. บันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนํามาประเมิน น้ําหนัก เป้าหมาย(หลักฐาน บ่งช้ีความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน) 

3. ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน กําหนดตําแหน่งที่ประเมินต้องมีสมรรถนะใด ระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
พร้อมกําหนดนํ้าหนักสมรรถนะ 

4. ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 
5. ผู้รับการประเมิน ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทําข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) 
6. ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นระยะให้ คําปรึกษา แนะนําและพัฒนาผู้รับการ

ประเมิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและสมรรถนะตาม ข้อตกลงที่กําหนดไว้ 
7. เมื่อส้ินรอบประเมิน ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานอบต. (ผู้รับการประเมิน) ตาม

ข้อตกลงที่ได้ทําไว้เม่ือต้นรอบการประเมิน 
8. ให้ผู้บังคับบัญชา(ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน) แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานอบต. (ผู้รับการประเมิน) เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลง

ลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับก ารประเมินไม่ยอมลง ลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน 
ในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

9. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอบต.ต่อไป 

10. จัดทําบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเพื่อขออนุมัติแต่งต้ัง คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอบต. ประกอบด้วย ปลัด อบต.ฯ เป็นประธาน กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ 

11. จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต. 
12. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประชุมให้คําปรึกษาและพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินในภาพรวม รวมถึงพิจารณาให้ความเห็น ตามวันเวลาที่

กําหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม) 
13. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงรายมือช่ือ รับทราบผลการประเมิน 
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14. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก ในฯ พิจารณาผลการประเมินพร้อมลงนาม
ในแบบประเมิน 

15. งานการเจ้าหน้าที่จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ดีมาก ดี พอใช้และระดับปรับปรุงไว้ให้ ชัดเจน      
พร้อมจัดทําประกาศรายช่ือผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกลงนาม และปิดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

16. การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สํานัก/กอง เก็บสําเนาแบบประเมินของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดไว้ที่สํานัก/กอง 
อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และให้สํานักนปลัด/งานการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินไว้ในแฟ้มประวัติ 

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ไว ้เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ 
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แผนผังข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. 
 

 
ก่อนเริ่มรอบประเมินหรือช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของพนักงานอบต. 

(โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
 
 
 

ผู้มีอํานาจประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กําหนดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เป้าหมาย หรือหลักฐาน บ่งช้ีความสําเร็จของงาน และลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 
 
 
เมื่อส้ินรอบการประเมิน ให้ผู้มีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้รับการประเมิน

ทราบพร้อมลงลายมือช่ือรับทราบ หากไม่ยินยอมลงลายมือช่ือให้พนักงานอบต. อย่างน้อย 1 คนลงลายมือช่ือเป็นพยาน 
 
 

 
งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 

 
 

 
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. โดยมีปลัด อบต.ฯ เป็น ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อย

กว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
 
 

 
 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ ปฏิบัติงาน พนักงานอบต . เพื่อพิจารณาแล้วสรุป
ความเห็นนําเสนอต่อนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลตาหลังใน เพื่อทราบและพิจารณาผลการประเมิน 

 
 

 
งานการเจ้าหน้าที่จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน 

พร้อมจัดทําประกาศรายช่ือผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกลงนาม และปิดประกาศ 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

 
เสนอผลการพิจารณาของชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนต่อไป 
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ตัวอย่าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตําบล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

.............................................................. 
อาศัย อํา นา จ ต า มค วา ม ใ นม า ตร า  13 (4) มาตร า  14 แ ละ ม า ต ร า  25 วรรค เจ็ด  แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด สระแก้ว ในการประชุมครั้งที ่6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จึงมี
มติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 “ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่ากระบวนการ ดําเนินการ อย่างเป็นระบบเพื่อผลักดัน

ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยง เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการ

ประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเล่ือนข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทน เงินรางวัลประจําปี การเล่ือนหรือการ
แต่งต้ัง การย้าย การโอนและ รับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานส่วน
ตําบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ก า รป ร ะ เ มิน ผลก า รปฏิบั ติ ง าน  ให้ มุ่งเน้น ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  (Performance Management) ที่เช่ือมโยงผลการ
ปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน 
และความสามารถวัดและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตําบลจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลังฐาน และตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือ

ความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือประหยัด หรือความ คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
ให้กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
กรณีพนักงานส่วนตําบลได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอ วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน   

ให้นําวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าวมากําหนดเป็น 
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องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด ท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก สมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ได้แก่ 
กรณีตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ให้ประเมิน สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 

จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําผู้บริหาร จํานวน 4 สมรรถนะ กรณีตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ กรณีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ 
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 

ข้อ 7 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ 
คือ  

(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับด ีต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60 
ข้อ 9 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง 
(3) ผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า สํานักหรือกอง สําหรับ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด เป็นผู้ประเมิน 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม  (2)  และ  (3)  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 
กรณีพนักงานส่วนตําบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตําบล หรือองค์การ บริการส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ 



21 
 

หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ประเมินต้นสังกัด 

กรณีพนักงานส่วนตําบลได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลต้น
สังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลผู้นั้น แล้ว จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ5 

ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ให้ดําเนินการตามขั้นตอนและ 
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กําหนดและจัดทํา ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ความสําเร็จ หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ตําแหน่งและระดับ รวมทั้ง กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ สมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ําหนัก และระดับที่ คาดหวัง 

สําหรับการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวช้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น หลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้
หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่ เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกําหนดตัวช้ีวัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ 
และระดับรายบุคคล 

 
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้

ประกาศกําหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ จัดทําไว้กับผู้รับการประเมิน 
กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียนตําแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมิน

และผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลง
ข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา หรือช้ีแจงให้แก่ผู้รับ การประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเม่ือส้ินรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐาน
ความสําเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ สมรรถนะ ให้ผู้
ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 แจ้งผลการประเมินให้ รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดย
ให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ ประเมินไม่ยินยอมลงรายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตําบลอย่างน้อย
หนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็น พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
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(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้าม)ี จัดส่งผลการ ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตําบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลก่อนนําเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณา 

(7) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตําบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 8 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดลําดับ ผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผล
การประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีผลการ
ประเมินระดับดีเด่น ระดับ ดีมาก ระดับด ีระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งที่ 2 

ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมิน  ผล ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล มีหน้าที่ 
พิจารณากล่ันกรองผลการคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดที่จัดทําไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่

มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็น กรรมการ 
(3) พนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จํานวน หนึ่งคน เป็นเลขานุการ 
ทังนี ้องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมในสํานักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน องค์การบริหารส่วนตําบลด้วยก็ได้ 
ข้อ 13 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบ พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆตามข้อ 5 
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาไว้ที่สํานักกอง หรือส่วนราชการที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่ผู้

นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมินและให้หน่วยงาน รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บ ในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 

ข้อ 15 ให้ใ ช้หลัก เกณฑ์และวิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติ ง านของพนักงานส่ วนตําบล ตามประกาศนี ้ตั ้งแต่รอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่      ตุลาคม 2564 
 

( ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง 
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
ที่ /2565 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบติงานพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565 ครั งที่ 1 ครึ่งปีแรก 

 

 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ประกาศ ณ วันที่ …….. ………………………… โดยองค์การบริหาร ส่วนตําบลตาหลังใน กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด จัดทํา
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ถูกประเมิน ซึ่งอย่างน้อยให้ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ในทุกวงรอบ
การประเมิน นั้น 

เพื่อให้การดําเนินการด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  บุคลากรในสังกัดได้รับผล
การประเมินการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม จึงอาศัยอํานาจตาม ความนัยมาตรา 15 มาตรา 25 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2559 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก       ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    เลขานุการ 
ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                
                                  สั่ง ณ วันที ่     มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
 

(…………………………………………….)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔ 

                                                               ……………………………………                                              
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนตําบล  พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 ข้อ 303 (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายช่ือพนักงานส่วน ตําบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง แรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบผลการประเมินต่อไปให้ดีข้ึน และองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกได้ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตําบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าวข้างต้นและ และการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15,22, 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ประกาศรายช่ือ บุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก ประจําปี งบประมาณ 256๔ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

                                               
                                     ประกาศ ณ วันท่ีเมษายน พ.ศ.๒๕6๔ 
 
 
 
 

(.......................................................)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน เงินเดือนพนักงานอบต. พ.ศ.2558 ลงวันที ่30 
ธันวาคม 2558 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม2559 เป็นต้นไป 

ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต .ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อบต. พ.ศ.2558 

ข้อ 6 การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานอบต.ให้เล่ือนปีละสองครั้ง 
ครั้งที่ 1 เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เล่ือนในวันที่1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 
ครั้งที่ 2 เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เล่ือนในวันที่1 ตุลาคมของปีถัดไป 

ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานอบต. เพื่อทําหน้าท่ี พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานอบต.ทุกประเภทตําแหน่งและระดับ ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการ ไม่ น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานอบต. ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของอบต.เป็นเลขานุการโดยมี ขั้นตอน ดังนี้ 

1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน ของพนักงานอบต. 
2. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อ

ประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน และ ค่าตอบแทน 
3. จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือนพนักงานอบต. 
4. จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานอบต. ประกอบด้วย 

- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็น ประธาน กรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น กรรมการ 
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็น เลขานุการ 

5. งานการเจ้าหน้าท่ีสรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานอบต.แต่ละคน เพื่อนํามาประกอบการ พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ครั้งที่  1 และครั้งที่ 2 โดยพิจารณา

ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยการปฏิบัติตน 
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เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ แล้วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับตนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
7. จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือนพนักงานอบต. 
8. คณะกรรมการพิจาณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนประชุมตามวันและเวลาที่กําหนด เพื่อพิจารณาการเล่ือน ขั้นเงินเดือนพนักงานอบต. โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือน (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)การ เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานอบต. 
9. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยแบ่งกลุ่มพนักงานอบต. 

- กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่ม ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ดํารง ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) 

- กลุ่มดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะรับ เงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 

10. คํานวณอัตราเงินเดือน ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เพื่อคํานวณ วงเงิน ท่ีใช้เล่ือนเงินเดือน 
ครั้งที่ ๑ โควตาร้อยละ ๑๕ ของจํานวนข้าราชการที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ ๑ มีนาคม หากคํานวณแล้วมี เศษถึงครึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 

วิธีการคิด จํานวนข้าราชการทั้งหมด X 15% = .................................. คน 
นํายอดเงินเดือนรวมทั้งหมด X 6% = ............................. บาท 
เงินที่ใช้เล่ือนข้ัน ณ 1 เม.ย.ของปี (ครั้งที่ 1) = .................................... บาท 

ครั้งที่ ๒ ฐานอัตราเงินเดือนร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ๑ กันยายน วิธีการคิด ยอดเงินเดือนปัจจุบันรวม
ทั้งสิ้น =....................................................................... บาท 
วงเงินร้อยละ 6 =.................... บาท 
หัก เงินที่ใช้เล่ือนข้ัน ณ 1 เม.ย.ของปี (ครั้งที่ 1) = .................................... บาท 
เหลือยอดเงินที่ใช้เล่ือน ณ 1 ต.ค. (ครั้งที่ 2) = .................................. บาท 

11. คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน สรุปพนักงานอบต.แต่ละคนได้เล่ือนขั้นเงินเดือนเท่าไร พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้ว
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเพื่อพิจารณาและออกคําส่ัง เล่ือน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) 

12. งานการเจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารประกอบ ดังนี-้ 
-  ออกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานอบต.  และบัญชีรายช่ือพนักงานอบต.ที่ได้รับการเล่ือน 
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ขั้นเงินเดือน ในวันที ่1 เมษายน และวันที ่1 ตุลาคม 
- จัดทําแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายช่ือพนักงานอบต. ผู้สมควรได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น 
- จัดทําแบบ 1 บัญชีรายช่ือพนักงานอบต. ผู้สมควรได้เล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ขั้น 
- จัดทําแบบ ๒ บัญชีรายช่ือพนักงานอบต. ผู้ไม่สมควรหรือไม่อาจเล่ือนขั้นเงินเดือน (ถ้าม)ี 
- จัดทําแบบ 5/1 บัญชีแสดงจํานวนพนักงานอบต.ผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที ่1 มีนาคม และวันที ่

1 ตุลาคม 
- จัดทําแบบ 5/2 บัญชีแสดงจํานวนพนักงานอบต.ผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที ่1 มีนาคม และวันที ่

1 ตุลาคม 
- จัดทําหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้วเพื่อพิจารณา 
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แผนผังข ั นตอนการเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานอบต. 
 

จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานอบต. 
 
 
 

 
จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต.พนักงานครู และ พนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการ

เล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน และค่าตอบแทน 
 
 
 
 

 
จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานอบต. ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อย

กว่า 3 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
 
 

 
 
ผู้บังคับบัญชาประเมินตามแบบประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 พิจารณาจากคะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ การรักษา วินัย พฤติกรรมการทํางาน มาประกอบ และเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็นนําเสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

เพื่อพิจารณาผลการประเมิน 
 

 
 

จัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานอบต. ปีละ ๒ ครั้ง / ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน) 
 

 
 

จัดทําหนังสือส่งพร้อมคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

 
แจ้งการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้พนักงานอบต.ทราบ และบันทึกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนลงในบัตรประวัติ พนักงานอบต. ก.พ.7 
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ตัวอย่าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลา การมาทํางานสาย เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

.............................................................. 
ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต จังหวัดสระแก้ว) ประกาศ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเล่ือนขั้น

เงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๗ มกราคม 
๒๕๕๙ จึงทําให้หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล ต้องบังคับใช้ตามประกาศฉบับใหม่ โดยมี ผลบังคับใช้ ต้ังแต่ ๑เมษายน ๒๕๕๙ จึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับปรุงแก้ไข ประกาศ
องค์การบริหารส่วน ตําบลตาหลังใน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี ้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลา การมาทํางานสาย เพื่อพิจารณา การเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้กําหนดใช้ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเรื่อง กําหนดการขาดราชการ การลา และการมาทํางานสายประกอบการ

พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ 
ข้อ ๔ การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ให้เล่ือนปีละสองครั้ง ดังนี ้

(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรกโดยให้ เล่ือนในวันท่ี ๑ เมษายน ของปีท่ีได้
เล่ือน 

(๒) ครั้งที่สอง เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้ เล่ือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป 
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้า
แก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เล่ือนช้ัน เงินเดือนครึ่งขั้น 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความ
ผิตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติ ศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ ผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน หรือ ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
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(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ ปฏิบัติงานในต่างประทศ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 

(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกําหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ตามข้อ (๖) หรือ 
(๗) หรือวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค)  ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ 
(ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ 

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (ช) ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไม่กินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย ตาม(๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทําการ 
ข้อ ๖ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใน แต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ

ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕ และอยู่ใน หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทาง

ราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือได้คันคว้าหรือประดิษฐ์ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้ รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการ ต่อสู้ที่เส่ียงต่อความปลอดภัยของ

ชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก เป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
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(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จ 
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

ข้อ ๗ การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตาม ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชา ช้ันต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนําผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการตาม หลักเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณา
ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตําบลและข้อควร พิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้ว
รายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป ตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

การลาของพนักงานส่วนตําบล ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตาม ประกาศฉบับนี้ หากข้อหนึ่งข้อใดของประกาศ
ฉบับนี้ขัดต่อ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด สระแก้ว ให้ใช้ยึดประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2559 ลงวันที ่๒๗ มกราคม 2559 

การขาด ลา มาสาย ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่นํามาประกอบการพิจารณาเล่ือน ขั้นเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน ให้
กําหนดดังนี ้

(๑) ในครึ่งปีงบประมาณ หามขาดราชการ 
(๒) ในครึ่งปีงบประมาณ ลากิจและลาป่วย ท่ีไม่ใช่ลาตามข้อ ๕(๙) ไม่เกิน ๒๓ วัน 

                                              (๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา มาสายไม่เกิน 1๐ ครั ง โดยกําหนดเวลาราชการ ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑6.๓๐ น. และมาสายหากลงเวลาล่วงเลยกว่าเวลา 08.30น. ไปแล้ว 
โดยการนับเวลามาทํางานสายนั้นหาก พนักงานส่วนตําบล ผู้ใดมีภารกิจ หน้าที่ที่ต้อง ต้องเดินทางไปประสานงาน กับผู้นําชุมชนหน่วยงานราชการ ก่อน เวลาราชการ และกลับมาลง
เวลาปฏิบัติราชการ หลังเวลาที่กําหนด ให้ถือว่า พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ผู้น้ัน ไม่ได้มาปฏิบัติงานสาย 

ข้อ 8 ในกาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา รายงานผลจากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่า
พนักงานส่วนตําบล ผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนช้ัน เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตําบล ให้
เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้น้ัน ครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตําบล ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ ให้เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันหนึ่ง ขั้นตามข้อ ๖ 

ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งข้ัน ถ้าในการ พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งปีหลัง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับ ครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับ
ปีนั้นนายก องค์กรบริหารส่วนตําบลอาจมีคําส่ังให้เล่ือนข้ันเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนตําบลผู้นั้นเป็นจํานวนหนึ่งขั้น ครึ่งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของ
พนักงานส่วนตําบลผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือ หลายประการดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี ต่อทางราชการและสังคม 
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(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ ์ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเส่ียงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เส่ียงต่อความ ปลอดภัยของชีวิต 
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและ ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็น

ผลดีด้วย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและงานนั้น ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ

สังคม 
(๖)  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหน่ึงจนสําเร็จเป็นผลดีแก่ 

ประเทศชาติ 
ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบล ผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเล่ือนขั้น 

เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช้ เล่ือนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานส่วน ตําบลผู้นั้นมีผลการ ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับ จํานวนเงินที่จะใช้เล่ือนขั้น
เงินเดือนในคราวน้ัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีคําส่ังให้เล่ือนขั้นเงินเดือน รวมทั้งปีของพนักงานส่วนตําบล ผู้นั้นเป็นจํานวนสองขั้นได้ 

ข้อ ๙ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งในครึ่งปีที่ แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การะหว่างประเทศตามข้อ ๕(๙) (๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลพิจารณาส่ังเล่ือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย
ให้สั่งเล่ือนย้อนหลังไปใน แต่ละครั้งที่ควรจะได้เล่ือน ทั้งนี ้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลกําหนด 

ข้อ ๑๐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะนําเอาเหตุที่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกแต่งต้ัง คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่ พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ 11 ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกศาล พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเกียรติศักด์ิ ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และเป็น การลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกันถ้าถูกส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือ ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษ จะส่ังไม่เล่ือนข้ันเงินเดือนซึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิด เด่ียวกันไม่ได้ 

ข้อ 1๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทําให้กาเล่ือน 
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดน้ีให้นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน ประกาศ 
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ข้อ 1๓ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตําบล ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ผู้ นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใน   วันท่ี ๓๐ กันยายนของปีท่ีจะพ้นราชการ 

ข้อ 1๔ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนช้ันเงินเดือน แต่ผู้ นั้นถึงแก่ความตายก่อน หรือในวันที่ ๑ 
เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังเล่ือนขั้น เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยมีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย 

ข้อ ๑๕ ให้นําประกาศ หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลา การมาทํางานสาย เพื่อพิจารณาการ เล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ไปใช้ในการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือน และค่าจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ( ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 ) เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่      ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

 
 
 

( ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ /2564 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 2564 
 ครั งท่ี 1 ครึ่งปีแรก 

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนตําบล พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันท่ี 27 มกราคม 2559 โดยกําหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วน ตําบลทุกประเภทและตําแหน่ง โดยสัดส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วน ราชการไม่น้อยกว่า 3 
คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งต้ัง ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วยและให้พนักงานส่วนตําบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตําบลเป็นเลขานุการ น้ัน 

เพื่อให้การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลตาหลังใน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความนัย 15 มาตรา 25 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วน ตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตํ าบล ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ .ศ .2559 จึ ง แ ต่ ง ต้ั ง 
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล ดังนี ้

1. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก       ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เ ล ข า นุ ก า ร 
ท้ังน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
 

( ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง 

 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ /256๔ 

เร่ือง เล่ือนข ันเงินเดอืนของพนักงานส่วนตาํบล คร ังท่ี 2 ครึ่งปีหลัง ประจําปีงบประมาณ 2563 
 

 

อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552 และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจั งหวัดสระแก้ว  เรื่อง หลัก เกณฑ์และ
เ งื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 2๗ พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 การ เล่ือนขั้น
เงินเดือน จึงเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภอ วังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครั้งที่ 2 ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย คําสั่งนี้ 

ท้ังนี ้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๔ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ.256๔ 
 
 
 

( ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับการเลื่อนขั นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ณ ๑ เมษายน 
๒๕6๔ (คร ังท ) 

แนบท้ายคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ /๒๕6๔ ลงวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 

ลําดับ ท่ี 

 
 

ช่ื อ  - ส กุ ล 
ตําแหน่ง 

 
 
 

เลขที่ตําแหน่ง 

เงินเดือนปีงบประมาณ 2563 
(ครั้งที่ 2) 
ณ 1 ต.ค. 2563 

เงินเดือน 
ณ ๑ มี.ค. ๒๕63 

เงินเดือนปีงบประมาณ 256๔ (ครั้งที่ 
1) 

ณ 1 เม.ย. 256๔ 

 
 

หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

1         1.0 ขั้น ตามข้อ 206 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด สระแก้ว ลงวันที่ 27 
ม.ค. 2559 

2         0.5 ขั้น ตามข้อ 205 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด สระแก้ว ลงวันที่ 27 
ม.ค. 2559 

 
3 

        0.5 ขั้น ตามข้อ 205 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด สระแก้ว ลงวันที่ 27 
ม.ค. 2559 

         0.5 ขั้น ตามข้อ 205 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด สระแก้ว ลงวันที่ 27 
ม.ค. 2559 

         0.5 ขั้น ตามข้อ 205 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัด สระแก้ว ลงวันที่ 27 
ม.ค. 2559 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………………. (ลงช่ือ)………………………………………………………. 

( ) ( ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 

บ ๕/๑ 
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บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕6๔ เพื่อคํานวณผู้ที่สมควรได้เลื่อนขั นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (ครั งที่ ๑) (ณ ๑ เมษายน ๒๕6๔) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทับพริกอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 

 
 

ส่วนราชการ 

จํานวน คน แยกตามระดับ  
หมายเหตุ 

ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการ ท้องถิ่น ประเภท วิชาการ ประเภท ทั่วไป รวม 
คน 

รวม 
เงิน 

ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ 
การ 

ชํานาญการ 
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญ 
งาน 

อาวุโส - -  

                

สํานักปลัด                

กองคลัง                

กองช่าง                

กองการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

               

รวม                

ตรวจถูกต้องแล้ว 
(ลงชื่อ)………………………………………………………. 
( ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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แบบ ๕/๒ 

บัญชีการคํานวณอัตราร้อยละ ๑๕ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้สมควรได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่ง
ขั้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (ครั้งที่ ๑) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

 
กลุ่มระดับ 

รวม จํานวนคน ผู้สมควรได้รับการเลื่อน ขั นเงินเดือน 
๐.๕ ขั น 

อบต.พิจารณาเลื่อนขั น เงินเดือน ๑ ขั 
น 

 
หมายเหตุ 

 
ทั่วไป - บริหารท้องถิ่นระดับ ต้น 

    

รวม     

 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………. 
( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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บญชีรายชื่อพนักงานส่วนตําบลผู้สมควรไดเลื่อนขั นเงินเดือนครึ่งขั น แ บ บ  ๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (ครั งที่ ๑) 

 

 
ลําดับ ที่ 

 
ชื่ อ  - ส กุ ล 
ตําแหน่ง 

เลื่อนระดับ เมื่อ 
วัน เดือน ปี 

 
อ า ยุ  
ตัว 

 
อ า ยุ  

ราชการ 

เงินเดือนที่เลื่อน ครั งที่ 1 
ณ ๑ มี.ค. ๒๕6๔ 

 
เงินเดือน 
ณ ๑ เม.ย. ๒๕6๔ 

เงินเดือน 
ปีงบประมาณ 2563 (ครั 
งที่ 2) 
ณ 1 ต.ค. 2563 

 
จํานวนเงินที่ใช้ เลื่อน ฯ ครั 

งที่ 1 
ณ ๑ เม.ย.2563 

 
 

หมายเหตุ 
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     ระดับ ขั น ระดับ ขั น ระดับ ขั น   

1             

2             

3             

4             

หมายเหตุ ให้รวมทุกแผ่นและรวมยอดทั งสิ นทุกแผ่น รวมเงิน 
ยอดรวมทั งสิ น 

 รวมเงิน 
รวมเงินทั งส ิน 

  

  

 
(ลงชื่อ)………………………………………………………. (ลงชื่อ)………………………………………………………. 

( ) ( ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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ตัวอย่าง คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่
 /256๔ 

เรื่อง การให้พนักงานส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
******************* 

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบในหลักการ ปรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้าง โดยกําหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่บรรจุ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ต้องใช้ผู้สําเร็จ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีที่มี อัตราเงินเดือน ไม่ถึงเดือนละ 13,285 ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวม กับเงินเดือน
หรือค่าจ้างต้องไม่เกิน 13,285 บาท โดยมีผลต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2557 

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดเป็นไปตามมติดังกล่าว ข้างต้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงให้พนักงานส่วนตําบลสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกได้รับการ เพิ่มค่าครองชีพ ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายน้ี 

 
ทั งนี ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๔ – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ เ ดื อ น  เ มษ ายน 

พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

( ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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บัญชีแนบท้ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ แนบท้ายคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ /๒ ๕ 6๔ 
ลงวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔ องค์กรบริหารส่วนตําบลตาหลังใน อําเภออรัญ
ประเทศจังหวัดสระแก้ว 

 
 

 
 

ลําดับที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
 

ตําแหน่ง 

 
ระดับ 

เงินเดือน 
(บาท) 

ค่าครองชีพที่ ได้รับ
เพิ่ม 
(บาท) 

รวมรายได้ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

๑       ตั งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๔ – 30 

กันยายน พ.ศ. 2564 

๒       ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 256๔ – 
30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………. (ลงชื่อ)………………………………………………………. 
( ) ( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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บัญชีแสดงวันลาของพนักงานส่วนตําบล ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖3 ถึงวันที่ 
๓0 กันยายน ๒๕๖3 

องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 
 

 
ลํ า ดั  
บที่ 

 
ชื่อ - ตําแหน่ง 

 
จํานวน ครั 

ง ที่ลา 

จํานวนวันลา  
ร ว ม 
(วัน) 

 
ม า 

สาย 
จํานวน 
(ครั ง) 

 
หมาย เหตุ ลา 

ป่ ว ย 
(วัน) 

ลา 
กิ จ 
(วัน) 

ลา 
อุปสม บท 
(วัน) 

ลาไป 
ศึกษา ต่อ 
(วัน) 

ลา 
ค ล อ ด 
บุ ต ร 
(วัน) 

ลา 
พั ก ผ่ อ น 
(วัน) 

1            

๒            

 
๓ 

           

๔            

5            

๖            

๗            

๘            

 
๙ 

           

๑0            

 
๑๑ 

           

12            

13            

 
ตรวจถูกต้อง 

(ลงชื่อ)………………………………………………………. 
( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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สรุปผลการประเมินข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ (เรียงตามคะแนน) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 

 
ลํา 
ดับ ที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตําแหน่ง 

ผลการประเมิน ระดับผลการประเมิน  
 

หมาย เหตุ  
คะแนนเต็ม 

คะแนน ที่ได้ ดี  
เด่น 

ดี  
มาก 

 
ดี 

พ อ 
ใช้ 

ต้อง 
ปรับ ปรุง 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
ตรวจถูกต้อง 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 
( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง เลขที่  
ชื่อ – สกุล 

วัน เดือน ปี เกิด  
ตําแหน่ง 

เงินเดือน วัน เดือน ปี ที่เริ่มทํางาน  
หมายเหตุ 

ระดับ อัตรา 
เงินเดือน 

ตั งแต่เมื่อใด 

๑         ตามคําส่ัง อบต. ตาหลังใน ที่ 601/
๒๕63 
ลงวันที่ 8 ต.ค.2563 

๒         ตามคําส่ัง อบต. ตาหลังใน ที่ 601/
๒๕63 
ลงวันที่ 8 ต.ค.2563 

3         ตามคําส่ัง อบต. ตาหลังใน ที่ 601/
๒๕63 
ลงวันที่ 8 ต.ค.2563 

4         ตามคําส่ัง อบต. ตาหลังใน ที่ 601/
๒๕63 
ลงวันที่ 8 ต.ค.2563 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………. (ลงชื่อ)………………………………………………………. 
( ) ( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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สรุปผลการเลื่อนขั นเงินเดือน ครั งที่ 2 (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63) องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 

 
พนักงานส่วนตําบล 
๑. พนักงาน ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕63 จํานวน คน 
๒. ได้ ๑ ขั้น (ร้อยละ 6 =  ) จํานวน  ค น 

ใช้ไป ณ 1 เม.ย. = คงเหลือใช้ ต.ค. = 
๓. ได้ ๐.๕ ขั้น จํานวน  คน 
๔. จํานวนเงินที่ใช้ไป ใช้ไป  บาท 
๕. ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน จํานวน คน เน่ืองจาก 

   . 
. 
. 

 
 

ลูกจ้างประจํา 
๑. ลูกจ้างประจํา ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕63 จํานวน -  คน 
๒. ได้ ๑ ขั้น (ร้อยละ 6 =  - ) จํานวน  -  คน 
๓. ได้ ๐.๕ ขั้น จํานวน  -  คน 
๔. จํานวนเงินที่ใช้ไป ใช้ไป  -  บาท 
๕. ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน จํานวน  -  คน 

เนื่องจาก  . 
 . 
. 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
(ลงช่ือ)…………………………………………. 
( ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้วเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 หมวด 5 การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้อ 40 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ 2ครั้ง ตามปีงบประมาณ 

ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน วันที ่1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน วันที ่1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 
ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ ปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ (ก) ปริมาณผลงาน 

(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา (ง) การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้อบต.กําหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ ความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ี
ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่ แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีที่กําหนด 
โดยให้นํา สมรรถนะของพนักงานอบต.ที่คณะกรรมการกลางพนักงานอบต.กําหนดมาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดย อนุโลม ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่ คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ

ประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน อบต.ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือ ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

- พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนด ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ใน
ระดับ 2 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อบต.นําผลคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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- ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน 
- ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
- ดี ต้ังแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘5 คะแนน 
- พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป อบต.อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของ ลักษณะงานและวิธีที่อบต.เลือกใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว ต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน และ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ดําเนินการตาม วิธีการดังต่อไปน้ี 
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้อบต.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา

ช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผน และกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสําเร็จของ
งาน ซึ่งพนักงานจ้าง ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงาน อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวัง 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม 
(ก) รวมทั้งคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จ
ของงานที่กําหนด 

(ค) เมื่อครบรอบประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด พนักงานจ้างดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อบต.กําหนด 
(2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานจ้าง ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามลําดับคะแนนผลการประเมินให้ คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานฯความโปร่งใส และ เป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตาหลังในเพื่อนําไปใช้ในการเล่ือนอัตราค่าตอบแทน 

ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
(1) ปลัด อบต. เป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัด อบต.ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการโดยมี ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ช่วงเริ่มรอบการประเมิน องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างให้ทราบโดย
ทั่วกัน (ทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้พนักงานจ้างทราบด้วย) 

2. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นร่วมกับพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกันวางแผนและกําหนดเป้าหมายการ ปฏิบัติงาน พร้อมจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนํามาประเมิน น้ําหนักเป้าหมาย (หลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม) 

3. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นและพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายบุคคล 
๔. พนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทําข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (ผู้ประเมิน) 
6. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นระยะ ให้คําปรึกษาและ ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ

เป้าหมายและผลสําเร็จงานที่กําหนด 
7. เมื่อส้ินรอบประเมิน ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ผู้รับ การประเมิน) ตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้เมื่อต้น

รอบการประเมิน 
๘. งานการเจ้าหน้าท่ีรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ต่อไป 
๙. จัดทําบันทึกข้อความเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 

ประกอบด้วย ปลัด อบต.ฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือ รองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ 

10. จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 
1๑. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประชุมให้คําปรึกษาและพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินในภาพรวม รวมทั้งพิจารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาที่

กําหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม) 
1๒. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงรายมือช่ือ รับทราบผลการประเมิน 
1๓. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกพิจารณาผลการประเมินพร้อมลงนามในแบบ

ประเมิน 
1๔. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานจ้างไว้ เพื่อใช้

ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ 
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แผนผงข ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 
 
 

ช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานจ้าง 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจ้าง กําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล การปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
เป้าหมาย หรือหลักฐานบ่งช้ี ความสําเร็จของงาน และลงนาม รับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 

เมื่อส้ินรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) และแจ้งให้
ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลง ลายมือช่ือรับทราบ 

 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 
 
 

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. โดยมีปลัด อบต.ฯ เป็น ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อย
กว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ 

 
 
 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ ปฏิบัติงาน พนักงานอบต . เพื่อพิจารณาแล้วสรุป
ความเห็นนําเสนอต่อนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลตาหลังใน เพื่อทราบและพิจารณาผลการประเมิน 

 
 

เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานครบทั้ง 2 ครั้ง เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างต่อไป 
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การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้วเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการ พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

ดังนี ้
(1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตําแหน่งที่จะเล่ือนค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจ

ให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลดี ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป ี
(2) พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี ้ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อย ละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที ่1 กันยายนและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานอบต.จังหวัด สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที ่5 มกราคม 2560 

ข้อ 31 ให้อบต.จัดทําคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือน
ค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติง านตามหน้าที ่ขอ งตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ  ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี 
(2) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษใน ความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้วโดย คํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ต้ังของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหก สิบวันทําการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
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(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมการเล่ือน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

ข้อ 31 วรรคสาม ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อทํา หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัด 
อบต. ไม่น้อย กว่า 3 คนเป็นกรรมการ และให้ข้าราชการอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของอบต. เป็นเลขานุการโดยมี ขั้นตอน ดังนี้ 

1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต. พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน และค่าตอบแทน 

2. จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
3. จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานอบต. ประกอบด้วย 

- รองนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น กรรมการ 
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็น เลขานุการ 

4. งานการเจ้าหน้าท่ีสรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจ้างแต่ละคน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา การเล่ือนค่าตอบแทน 
5. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างแต่ละคนมาเป็นหลักในการ พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี  โดย

พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้อมูลการ ลงโทษทางวินัย/อาญา แล้วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตามลําดับตนถึงนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลตาหลังใน 

6. จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
7. คณะกรรมการพิจาณาการเล่ือนค่าตอบแทนประชุมตามวันและเวลาที่กําหนด เพื่อพิจารณาการเล่ือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์(พร้อมบันทึกรายงานการประชุม) 
8. คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประชุมกําหนดร้อยละของการเล่ือน ค่าตอบแทน และกําหนดวงเงินในการเล่ือน

ค่าตอบแทน ร้อยละ ๔ ของฐานค่าตอบแทน ณ ๑ กันยายนของปีที่ ประเมิน พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก
เพื่อพิจารณาและ ออกคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม) 

9. งานการเจ้าหน้าท่ีจัดทําคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในวันที ่1 ตุลาคม 
10. จัดทําหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณา 
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แผนผังข ันตอนการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต.พนักงานครู และ พนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน/เล่ือน 

 
 
 

จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ 

 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นประเมินตามแบบประเมินการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้อมูลการ ลงโทษทางวินัย/อาญา และเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็นนําเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกเพื่อ

พิจารณาผลการ 
 
 
 
 

จัดทําคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม) 
 
 
 

จัดทําหนังสือส่งพร้อมคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.อบต. จังหวัด สระแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 

แจ้งการเล่ือนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างทราบ และบันทึกคําส่ังการเล่ือนค่าตอบแทนในแฟ้มประวัติ พนักงานจ้าง 
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ตัวอย่าง 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกที่ /2563 

เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15 มาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 6 ข้อ 34 และ ข้อ 36 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 จึงต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 ดังต่อไปนี้ 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ต่อสัญญาจ้างในตําแหน่ง อัตราค่าตอบแทน (บาท) ค่าครองชีพ 
(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566 สั่ง ณ วันที่

 ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 

 
( ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
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การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542ข้อ 1 ในการข้อมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทําคําขอมีบัตรประจําตัวยื่นตัวบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่า ด้วยอบต. และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยอบต . กฎหมายว่าด้วยสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
ข้อ ๒ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญให้มี 2 ชนิด ดังนี ้
(1) บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้วยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและลักษณะ 

ดังนี้  
(ก) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ก ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(ข) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ ให้เป็นไปตามแบบท่ี 2 ก ท้าย กฎกระทรวง 

การขอมีบัตรประจําตัวตาม (1) ให้แนบรูปถ่ายจํานวนสองใบพร้อมคําขอ โดยรูปถ่ายดังกล่าวให้ใช้รูปที่ถ่าย 
ไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและ แว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัดชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เว้นแต่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถ่ายให้เป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหม กําหนด 

(2) บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้วยพลาสติกสีเทาเงิน ด้านหน้ามีแถบแม่เหล็กด้านหลัง มี ลายปูพื้นรูปครุฑขนาด 1 เซนติเมตร สี
เทาดําเข้มกว่าพื้นบัตรเล็กน้อยเพื่อให้ตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน และ มีขนาดและลักษณะ ดังนี้ 

(ก) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(ข) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ ให้เป็นไปตามแบบท่ี 2 ข ท้าย กฎกระทรวง 

ลักษณะของรูปถ่ายในบัตรประจําตัว และการแต่งกายของผู้ขอมีบัตรในรูปถ่ายในบัตรประจําตัวที่ออกด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวรรคสอง
ของ (1) 

ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนี้ 
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

1.1 การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
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- บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
- บัตรประจําตัวหมดอายุ 
- การเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 
- เปล่ียนตําแหน่งหรือย้ายสังกัด 

1.2 ให้กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภท เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ประเภทพนักงาน
อบต. ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

1.3 ให้ลงลายมือช่ือผู้ขอมีบัตร ลายมือช่ือใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน และควรเป็นลายมือ ช่ือแบบเดียวกัน 
1.4 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต เอ โอ เป็นต้น 
1.5 กรณีกรอกตําแหน่งสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทย ฐานะ ในช่อง ตําแหน่งให้ระบุช่ือ

ตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น สําหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตําแหน่งให้ระบุ
เฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตําแหน่ง ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ เป็นต้น 

1.6 การกรอกคํานําหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนํามาใช้เป็นคํานําหน้านามในการขอมี บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
(อ้างอิงหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0106/745 ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2552) 

1.7 สําหรับข้าราชการบํานาญการกรอกตําแหน่งให้กรอกตําแหน่งตามประกาศ เกษียณหรือตําแหน่งตามคําส่ังให้ออกจาก
ราชการ มิใช่กรอกตําแหน่งว่า “ข้าราชการบํานาญ” เช่น ตําแหน่งตามประกาศเกษียณอายุราชการ คือ ตําแหน่งครู ให้กรอกว่าตําแหน่ง 
“ครู” ตาม ด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.1 แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 แบบสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 

แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับ
เครื่องหมายให้ตรงกับ ช้ันหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคําขอมีบัตร 

2.๔ แบบสําเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหม่ 
2.๕ กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีตํารวจ 
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2.๖ กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่ เปล่ียนตําแหน่ง และ เล่ือนวิทยฐานะให้แนบสําเนาคําส่ัง

แต่งต้ัง เปลี่ยนตําแหน่ง และเล่ือนวิทยฐานะ 
2.๗ กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสําเนาคําส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก 
2.๘ กรณีเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล เปลี่ยนคํานําหน้านาม เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รับ อนุญาตให้ เปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล เปลี่ยนคํา

นําหน้านาม คําส่ังแต่งต้ังยศจากกระทรวงกลาโหม แล้วแต่ กรณี 
2.๙ กรณีบัตรชํารุด ให้แนบบัตรที่ชํารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชํารุดได้ให้บันทึกแจ้ง สาเหตุการชํารุด 
๓.0 ข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบัตร ครั้งแรกให้แนบประกาศเกษียณหรือ

คําส่ังให้ออกจากราชการหรือหนังสือส่ังจ่ายบํานาญจาก กรมบัญชีกลาง 
 

แผนผังข ันตอนการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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คําขอมีบตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่ บ.จ. 1 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 

 
 

เขียนที่  
วันที่   เดือน  พ.ศ.     ข้ าพ เจ้ า

ช่ือ    ช่ือสกุล           เกิดวันที่
 เดือน   พ.ศ.  อายุ  ปี สัญชาติ    หมู่โลหิต มี ช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านเลขที่ ซอย   ถนน     ตําบล /แขวง   
 อําเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์ 

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้ที่  
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ พลเรือนสามัญ บําเหน็จบํานาญ ลูกจ้างประจํา พ นั ก ง า น 
ท้องถิ่น รับราชการ/ปฏิบัติงาน/สังกัด สํานัก/กอง     
  สังกัด  องค์การบริหารส่วนตําบลทับพริกตําแหน่ง  ระดับ   

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก  
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 

2. ขอมีบัตรใหม ่เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือถูกทําลาย 
หมายเลขของบัตรเดิม(ถ้าทราบ)   

3. ขอเปล่ียนบตรเนื่องจาก  เปล่ียนตําแหน่ง/เล่ือนระดับ/เล่ือนยศ 
 เปลี่ยนช่ือตัว  เปล่ียนช่ือสกุล  เปลี่ยนช่ือตัวและช่ือสกุล 
 ชํารุด  อ่ืน ๆ  ........................................................................ 

ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมคําขอน้ีแล้ว และ  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี ) ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงลายมือช่ือ) ผู้ทําคําขอ ( ) 
(ลงลายมือช่ือ) ผู้อนุมัติ 

(นายอนันต์ งอนชัยภูมิ) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับพริก 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  / ใน ช่อง และหรือ หน้าข้อความที่ใช้ * 
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ให้ลงคํานําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นางสาว/ยศ เป็นต้น และช่ือผู้ขอมีบัตร 
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การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) กําหนดให้มีการ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ีปีละ 3 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ต้องส่งเรื่องภายในวันที ่10 มกราคม ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม ต้อง
ส่งเรื่องภายในวันที่ ๑0 พฤษภาคม ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน ต้องส่งเรื่องภายในวันที่ 5 
กันยายน 

โดยได้ดําเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในสังกัด สํารวจความต้องการให้เพิ่มตําแหน่ง ปรับเกล่ียตําแหน่ง หรือยุบเลิกตําแหน่ง 
อัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง พร้อมเหตุผล ความจําเป็น ปริมาณงานประกอบการพิจารณาหารือแนวทางในการกําหนดตําแหน่งให้
สอดคล้องเหมาะสมกับ ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 

1) ตรวจสอบคํานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายว่ามีมาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปัจจุบัน และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง 

2) นักทรัพยากรบุคคลฯ นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพื่อทําการวิเคราะห์วางแผนการกําหน ด ตําแหน่งและจัดทําร่างแผนอัตรากําลัง 3 ป ี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
.....) 

 

3) จัดทําบันทึกบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 

4) จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ .......) 
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาลงนาม ซึ่ง คณะกรรมการฯ (หัวหน้าส่วนราชการ) ประกอบด้วย 

๑. ตําแหน่งนายกอบต. ประธานกรรมการ 
2. ตําแหน่งปลัดอบต. กรรมการ 
3. ตําแหน่งรองปลัด อบต. กรรมการ 
4. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด กรรมการ 
๕. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
6. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 
7. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
8. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
9. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ 
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๕) จัดทําบันทึกข้อความแจ้งคําส่ังให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ ฯ ทราบ เพื่อ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
6) จัดทําบันทึกข้อความขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓ 

7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ๓ ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
กําหนดวาระการประชุมฯ แผนอัตรากําลัง 3 ป ี ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ และ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ได้ใช้ในการบริหารงาน บุคคลมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1 ตุลาคม 2560 
ถึงปัจจุบัน) ให้ส่วนกองราชการสรุปรายงานผลการใช้แผน อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เพื่อนํามาวิเคราะห์ความ
ต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ีว่า
ควรจะ กําหนดให้มีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดย คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยุ่งยาก
และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล หรือให้คงตําแหน่งใด ยุบเลิก ตําแหน่งใดตาม
สภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ ปริมาณงาน และ ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล กําหนดตําแหน่งให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงาน กับภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตร ควรจะเพิ่มตําแหน่ง ใด
หรือยุบเลิกตําแหน่งใด เพื่อทางนักทรัพยากรบุคคลจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2563 และ
ส่งให้ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ขอปรับเกล่ียตําแหน่ง กําหนดตําแหน่งเพิ่ม และยุบเลิกตําแหน่ง
ของพนักงานส่วน ตําบลและพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - 2563 มีตัวอย่าง ดังนี้ 

สํานักงานปลัด กําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่ม 
1. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา ยุบเลิกตําแหน่งพนักงานจ้าง 
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ยาม จํานวน 1 อัตรา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่ม 
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน ๓ อัตรา 

8) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ีประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ...................... ) 
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9) จัดทําร่างแผนอัตรากําลัง ๓ ป ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
....) ตามมติของคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ฯ จัดทําเป็นรูปเล่มทั้งหมด จํานวน ๑๐ เล่ม 

10) จัดทําหนังสือส่งเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี .................................................................. ) ขอความเห็นชอบปรับเกล่ียตําแหน่งและกําหนดตําแหน่งเพิ่มใน 
แผนอัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ.2561 - 2563) ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้วพร้อม ด้วย 

๑. เอกสารแสดงปริมาณงาน (เอกสารหมายเลข ๑ - ๖) จํานวน 3 ชุด 
๒. แบบเอกสารประกอบการพิจารณาฯ จํานวน 3 ชุด 
๓. กรอบอัตรากําลัง 3 ปีระหว่างปี จํานวน ๑ ชุด 
4. การจัดบุคลากรลงตามกรอบ จํานวน ๑ ชุด 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 1 ชุด 

1๑) เมื่อถึงกําหนดวันที่คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดระยอง มีการประชุมให้อปท.แต่ ละแห่งที่ขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
เข้าร่วมช้ีแจงรายละเอียดที่ขอความเห็นชอบปรับเกล่ียตําแหน่งยุบเลิก ตําแหน่ง และกําหนดตําแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ .ศ .2561-2563 
ผู้รับผิดชอบงานด้านการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการที่ขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี เข้า ร่วมประชุมช้ีแจงขอ
ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ีพ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ในส่วนที่รับผิดชอบใน เหตุผลความจําเป็นและปริมาณงาน 

1๒) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้วให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังกล่าวแล้ว ดําเนินการจัดทําประกาศใช้
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  ) ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วน 
ตําบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ ...../25๖... เมื่อวันที ่.......เดือน........ป.ี...... 

1๓) จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕6๓ 

1๔) จัดทําประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับ ปรับปรุงคร้ังที่ ......) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ............................................................................ จัดทําเล่มแผนอัตรากําลังฉบับจริง พร้อมบัญชีจัดคนลงสู่ 
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ งบประมาณภาระค่าใช้จ่าย ตามความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว 

15) ประกาศใช้แผนฉบับปรับปรุงใหม่โดยประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ ลงเว็บไซต์อบต. ส่งเล่มประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แจ้ง
เวียนตามกองราชการต่างๆ 

16) จัดทําหนังสือส่งรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้วทราบ 
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แผนผังข ันตอนในการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ี
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