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คํานํา 

 
        คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการทํางานของนักทรัพยากรบุคคล        
และบุคคลท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล ท่ีเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน     
เปนอยางย่ิง ซ่ึงจะสามารถทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ึนตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ัง      
ไดปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีการมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 
และยังจะเปนประโยชนตอการเผยแพรใหบุคคลตาง  ๆทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนข้ึน 

  

                  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมน้ี จะเปนประโยชนตอ 
ผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ ท้ังน้ี หากมีขอผิดพลาดและขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงให
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เพ่ือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
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คูมือการปฏิบัตงิานนักทรพัยากรบุคคล 
  

วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน งานบริหารงานท่ัวไป องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เพ่ือใชสําหรับ

เปนแนวทางการทํางานของกระบวนงานแตละประเภทดานการบริหารงานบุคคล โดยระบุถึงข้ันตอนและ
รายละเอียดของการดําเนินงานตางๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหนาท่ี โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
         1. เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ใชเปนเกณฑมาตรฐานในการทํางาน  
         2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการท างานและบริหารจัดการลําดับงานใหเปนไปตามแผนงาน
ท่ีกําหนด 

3. เพ่ือทราบกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผูติดตอระสานงาน  
กับหนวยงานอ่ืน และเปนสวนหน่ึงของระบบการบริหารงานอยางตอเน่ือง  
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ผูปฏิบัติงานได 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
       ตําแหนงประเภท วิชาการ 
       ช่ือสายงาน การเจาหนาท่ี 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
       โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง  ๆดังน้ี 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือ 

หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียน

ประ วัติ เ พ่ือให เปนปจจุบันและประกอบการ ดําเ นินงานเ ก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู 
ละการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน และแผนการ จัดสรร ทุนการ ศึกษาและการฝ กอบรม 
                1.4 ศึกษา รวมรวม และวิเคราะหขอมูลดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนตาง  ๆ     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือไปประกอบการจัดทําโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
และการแบงงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.5 ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนง และ         
การวางแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ
ของตําแหนงและการกําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจนและ 
เหมาะสมในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน 

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 
                 1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

1.9 ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม 
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ต้ังแตการสอบคัดเลือก           

การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเล่ือนระดับ เปนตน เพ่ือบรรจุและแตงต้ังผูมีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนง 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
             2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
             3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด  
ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 



3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริหาร 
    4.1 ใหคําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาเบ้ืองตนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกชน ขาราชการ 

พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
เพ่ือสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    4.2 ใหบริการขอมูลเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภาคกิจ
ของบุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการ
ตาง  ๆ

    4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
(กรณีขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได) 

มีข้ันตอน ดังน้ี 
             1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีหนังสือสํารวจความประสงคให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน 
             2. องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจัดทําหนังสือแจงการสํารวจและประสงคขอ กสถ.
ดําเนินการสอบแขงขัน สงไปยังประธาน ก.อบต.จ.นครราชสีมา 

3. เม่ือ กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะเจาของบัญชี          
ผูสอบแขงขันไดเรียกผูสอบแขงขันมารายงานตัวเพ่ือเลือกท่ีบรรจุแตงต้ัง 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงผานสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
นครราชสีมาในการสงรายช่ือผูสอบแขงขันไดท่ีประสงคจะไปบรรจุแตงต้ังในตําแหนงท่ีองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินรองขอให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน  

5. ผูมาบรรจุแตงต้ังเขารับราชการมารายงานตัวท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของของผูสมัครสอบ (เอกสารท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดใสซองเอกสารมาให) 
             6. อบต.ฯ จัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เพ่ือขอความเห็นชอบ
การบรรจุ แตงต้ัง และสงหนังสือเสนอตอ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เพ่ือขอรับความเห็นชอบ (โดยแนบเอกสารท่ี
เก่ียวของตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดใสซองเอกสารมาใหกับผูมาบรรจุแตงต้ังเขารับราชการ) 
             7. เม่ือ ก.อบต.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการแลว 
             8. องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดําเนินการดังน้ี 

    - จัดทําคําส่ังบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันไดเปนพนักงาน อบต. 
    - บันทึกทะเบียนประวัติขาราชการบรรจุใหมลงแฟมประวัติพนักงาน อบต. 1 ฉบับ ไวท่ีตน

สังกัดท่ีบรรจุ และอีก 1 ฉบับ เพ่ือสงใหจังหวัดเก็บ โดยขอมูลตองตรงกันท้ัง 2 ฉบับ)  
    - สงหนังสือรายงานการบรรจุแตงต้ัง เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) (โดยแนบสําเนาคําส่ังบรรจุแตงต้ัง พรอมสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 1 ฉบับ
เพ่ือไปเก็บในแฟมของจังหวัด 

9. งานการเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือขอตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษาผูมาบรรจุแตงต้ัง และจัดทําหนังสือเพ่ือขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันท่ีผูบรรจุแตงต้ังจบ
การศึกษา เม่ือสถาบันท่ีผูบรรจุแตงต้ังจบการศึกษาแจงผลตรวจสอบวาสําเร็จการศึกษาจริง นําผลการ
ตรวจสอบเก็บไวในทะเบียนประวัติของขาราชการผูน้ัน  

10. งานการเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือขอตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมและจัดทําหนังสือเพ่ือขอสงตัวขาราชการบรรจุใหมไปพิมพ ลายน้ิวมือไปยังยังหัวหนา
พิสูจนหลักฐานจังหวัดนครราชสีมาสถานีตํารวจภูธรนครราชสีมา (สงไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส านักงานตํารวจแหงชาติ) เม่ือไดผลพิมพลายน้ิวมือจากสถานีตํารวจ จัดเก็บผลพิมพลาบน้ิวมือ 
(สําเนา) ไวในทะเบียนประวัติของขาราชการบรรจุใหมผูน้ัน 

 
 
 
 
 

 
 



แผนผังขั้นตอนการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
(กรณีรองขอให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมฯ สํารวจอัตราวางและประสงครองขอ กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทําหนังสือแจงการสํารวจและประสงคขอ กสถ. 
ดําเนินการสอบแขงขัน สงไปยังประธาน ก.อบต.จ.นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมาจัดสงรายช่ือผูมารายงานตัวและสําเนาใบสมัครสอบพรอมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือมาบรรจุแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 

เม่ือ กสถ.ดําเนินการสอบแขงขันและไดบุคคลมาแลว กรมสงเสริมฯ ในฐานะเจาของบัญชี
ผูสอบแขงขันไดเรียกผูผานการสอบแขงขันมารายงานตัว 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวไดรับแจงรายช่ือผูบรรจุแตงต้ังแลว ใหทําหนังสือ 
ขอความเห็นชอบเพ่ือขอให ก.อบต.จ.นครราชสีมามีมติเห็นชอบเพ่ือบรรจุบุคคล 

เขารับราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวออกคําส่ังบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงาน 
อบต. แลวรายงานการบรรจุแตงต้ังให ก.อบต.จ.นครราชสีมาทราบตอไป 

 

 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที.่.........../2561 

เรื่อง บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงาน อบต. 
                                       ------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบแขงขัน พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
อบต.จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุม คร้ังท่ี......../........... เม่ือวันท่ี............เดือน........................พ.ศ.............. 
จึงใหบรรจุผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนพนักงาน อบต.และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง จํานวน..............ราย 

 

โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราของตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังและใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในตําแหนงดังกลาวมีกําหนด 6 เดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายน้ี  

 

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี............เดือน ............. พ.ศ............ เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี.............เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 

                                                    (                                     ) 
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การทดลองปฏิบัติราชการ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2545  
         ขอ 124 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานอบต. ใหมีการทดลองหนาท่ีราชการของ
พนักงานอบต. โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน และประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณีท่ีไมผานการประเมินไมควรใหรับราชการตอไป
ก็ส่ังใหผูน้ันออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.อบต.  
         ขอ 127 ใหอบต.กําหนดรายการประเมินผลการทอดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามความเหมาะสม  
แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน  
คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน ความสนใจท่ีจะ 
พัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ 
         ขอ 130 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกสองคน ซ่ึงอยางนอยตองแตงต้ังจากผูมีหนาท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหน่ึงคน พนักงาน อบต.ผูเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการอีกหน่ึงคน 
         ขอ 131 ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูทดลองปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว ทําการ 
ประเมินผลสองคร้ัง โดยประเมินคร้ังแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาแลวเปนเวลาสามเดือนและ 
ประเมินคร้ังท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือน 
       โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
       1. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประกอบดวย 
               - ปลัด อบต.                                                              เปน ประธานกรรมการ 
               - หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองท่ีพนักงาน อบต.ผูน้ันสังกัด    เปน กรรมการ 
               - นักทรัพยากรบุคคล/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย               เปน กรรมการ 
       2. จัดทําแบบประเมินตามหัวขอท่ีกําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการเปนผูประเมิน เม่ือผลการประเมินผานการทดลองปฏิบัติราชการ 
       3. ออกคําส่ังใหพนการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงาน อบต. ผูน้ัน 
       4. จัดทําหนังสือสงรายงาน ก.อบต.จ.นครราชสีมา ทราบ เรื่อง การพนทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
โดยแนบเอกสารดังน้ี 
               - สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
               - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
               - สําเนาคําส่ังใหพนการทดลองปฏิบัติราชการ 
       5. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พนทดลองปฏิบัติราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีท่ี 2 เม่ือทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน 
ปรากฏวา ไมเปนท่ีชัดแจง เน่ืองจากผูทดลองปฏิบัติ 
หนาท่ีฯลาคลอดบุตร ลาปวยรักษาตัวเปนเวลานาน 
หรือลาปวยเพราะประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ี 
คณะกรรมการประเมินฯจะประเมินผลรวมเม่ือ 
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบ 6 เดือนแลวก็ได ใน 
กรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองงานฯ เม่ือครบ 
กําหนดใหทําการประเมินอีกครั้ง แบงออกเปน 2 กรณี 
 

กรณีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออก
จากราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลให
ความเห็นชอบและมีคําส่ังใหผูน้ันออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จ.นครราชสีมา 
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับรายงานพรอม
แจงใหผูน้ันทราบ และสงคําส่ังไปยัง ก.อบต.   
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีมีคําส่ัง 

กรณีท่ี 2 ผลการทดลองปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาเกณฑ 
(รอยละ 60) ใหประธานกรรมการประเมิน รายงานใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบเม่ือเสร็จส้ินการประเมินท้ัง  
2 ครั้ง 
 

กรณีท่ี 1 เม่ือทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
ปรากฏวา เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการใหคณะกรรมประเมินฯ 
รายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 

เ ม่ือทดลองปฏิ บั ติราชการครบ 6 เ ดือน ให 
คณะ กรรมการประ เ มินฯ  ท าการประ เ มิน ซ่ึงแบ ง 
ออกเปน 2 กรณี 
 

กรณีท่ี 1 ผลการทดลองปฏิบัติราชการตํ่ากวาเกณฑ 
(รอยละ 60) ใหประธานกรรมการ 
ประเมินฯ รายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบในโอกาสแรกท่ีเสร็จส้ินการประเมิน 

เม่ือครบกําหนด 3 เดือนใหประเมิน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินตาม 
กระบวนการและตามแบบท่ีกําหนด แบงออกเปน 2 กรณี 

จัดทําบันทึกขอความเสนอองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

อบต.ประกาศใหผูน้ันเปนผูผานการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการพรอมแจงผลใหผูทดลองปฏิบัติฯทราบ 
พรอมท้ังรายงานให ก.อบต.จ.นครราชสีมาทราบ 

กรณีท่ี 1 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการขยาย 
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว ปรากฏวาเปนผูมี
ความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหคณะกรรมการประเมินฯ รายงานใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบ 

กรณีท่ี 2 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการขยายทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการแลว ปรากฏวา ไมมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือไมเหมาะสมกับตําแหนงและหนาท่ีราชการและไม
ผานการประเมินไมควรรับราชการตอไป ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลส่ังใหผูน้ันออกจากราชการ โดยไดรับการเห็นชอบจาก 
ก.อบต.จ.นครราชสีมา 
 

อบต.ประกาศใหผูน้ันเปนผูผานการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการพรอมแจงผลใหผูทดลองปฏิบัติฯทราบ 
พรอมท้ังรายงานให ก.อบต.จ.นครราชสีมาทราบ 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที.่.........../ 2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
------------------------------------------ 

 
ตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ท่ี........../2561 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  

ไดบรรจุและแตงต้ัง............................................................ เปนพนักงานเทบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัด อบต. องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดยใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 น้ัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบดวย ขอ 124 และ 130 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. 
จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันท่ี            
16 ธันวาคม 2545 จึงแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังน้ี 

 
1. ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  กรรมการ 
 

ใหมีหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตาม 
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑประเมินตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ 
พนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี...............เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ส่ัง ณ วันท่ี.............เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
 

                                            (                                                ) 
                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
เรื่อง ใหพนักงานอบต.พนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

--------------------------------------- 
ตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ท่ี............/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  

เร่ือง บรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันไดเปนพนักงาน อบต. ราย.................................................. วุฒิการศึกษา 
...........................................สาขา..................................................... ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน (ตําแหนงเลขท่ี 09-2-01-4101-001) งานธุรการ สํานักปลัด อบต. โดยใหทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง เปนระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ขอ ๑๓๔ ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงให
พนักงาน อบต.สามัญดังกลาวพนจากการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปน 
ตนไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี..............เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

(                                                ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต. 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดยใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 
เปนตนไป 

ขอ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการน้ัน ไดแก การ 
เล่ือนข้ันเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืนๆ การใหเงินรางวัลประจําป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน 
การแตงต้ังขาราชการ การใหออกจากราชการ การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปน
การเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติราชการมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผลสัมฤทธ์ิของงานจะตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม 
เวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากรพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.อบต.กําหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี 
ก.อบต.กําหนด อยางนอย 3 สมรรถนะ 

ขอ 8 ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปละ 2 คร้ัง ตามรอบปงบประมาณ 
คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 
คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน 
ขอ 9 ในแตละรอบการประเมิน ให อบต.นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุมตาม

ผลคะแนน แบงเปน 5 ระดับระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินต้ังแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 9 ระดับดี ตองมีชวงคะแนน

ประเมินต้ังแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินต้ังแตรอยละ 60 แตไม
ถึงรอยละ 70 ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินตํ่ากวารอยละ 60 

ขอ 10 ผูบังคับบัญชาตามขอ 5 เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต.ปลัด อบต. สําหรับ
รองปลัด อบต. ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง
ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองสําหรับพนักงาน 
อบต.ท่ีอยูใตบังคับบัญชา 

โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. กอนเร่ิมรอบประเมินหรือในชวงรอบประเมิน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวประกาศ 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน อบต.ใหทราบโดยท่ัวกัน (ทําบันทึกขอความ 
แจงเวียนใหพนักงาน อบต.ทราบดวย) 

2. บันทึกขอตกลงรวมกันเก่ียวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีจะนํามาประเมิน นํ้าหนัก เปาหมาย  
(หลักฐานบงช้ีความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน) 

3. ผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินและผูรับการประเมิน กําหนดตําแหนงท่ีประเมินตองมีสมรรถนะใด ระดับ
ใด ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมกําหนดนํ้าหนักสมรรถนะ 

4. ผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินและผูรับการประเมิน ลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคค 
5. ผูรับการประเมิน ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตามท่ีจัดทําขอตกลงไวกับผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน)  



6. ผูบังคับบัญชา (ผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินเปนระยะ  
ใหคําปรึกษา แนะนํา และพัฒนาผูรับการประเมิน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและสมรรถนะ 
ตามขอตกลงท่ีกําหนดไว  

7. เม่ือส้ินรอบประเมิน ผูบังคับบัญชา (ผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน) ดําเนินการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน  (ผูรับการประเมิน) ตามขอตกลงท่ีไดทําไวเม่ือตนรอบการประเมิน  

8. ใหผูบังคับบัญชา(ผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน) แจงผลการประเมินแกพนักงาน อบต. (ผูรับการ
ประเมิน) เปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับการประเมิน
ไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินอยางนอย 1 คน ในสังกัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกัน ลงลายมือช่ือเปนพยานวาไดแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย  

9. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพ่ือน าเสนอตอคณะกรรมการ 
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ตอไป  

10. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ประกอบดวย ปลัด อบต.ฯ เปน
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปน
เลขานุการ 

11. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 

12. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินใน 
ภาพรวม รวมถึงพิจารณาใหความเห็น ตามวันเวลาท่ีกําหนด (พรอมบันทึกรายงานการประชุม)  

13. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ แจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินรับทราบพรอมลงรายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน  

14. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ 
พิจารณาผลการ ประเมินพรอมลงนามในแบบประเมิน  

15. งานการเจาหนาท่ีจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดน ดีมาก  
ดี พอใช และระดับปรับปรุงไวใหชัดเจน พรอมจัดทําประกาศรายช่ือผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” เสนอตอ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลงนาม และปดประกาศในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน 

16. การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสํานัก/กอง เก็บสําเนาแบบประเมินของขาราชการ
หรือ พนักงานสวนทองถ่ินในสังกัดไวท่ีสํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และใหสํานักงานปลัด/งาน
การเจาหนาท่ีจัดเก็บตนฉบับแบบประเมินไวในแฟมประวัติ  

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
(สมรรถนะ) ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไว เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน  ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต. 

 
กอนเร่ิมรอบประเมินหรือชวงเร่ิมรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน อบต. 
(โดยกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงาน ไมนอยกวารอยละ 70) 

 
ผูมีอํานาจประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมาย 
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เปาหมาย หรือหลักฐาน 

บงช้ีความสําเร็จของงาน และลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ 
ปฏิบัติงานพนักงาน อบต. เพ่ือพิจารณาแลวสรุปความเห็นนําเสนอตอนายกองคการ 

บริหารสวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือทราบและพิจารณาผลการประเมิน 
 

เม่ือส้ินรอบการประเมิน ใหผูมีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนําเสนอ 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปช้ันหน่ึง (ถามี) และแจงใหผูรับการประเมินทราบพรอมลง 
ลายมือช่ือรับทราบหากไมยินยอมลงลายมือช่ือใหพนักงาน อบต.อยางนอย 1 คน 

ลงลายมือช่ือเปนพยาน 
 

งานการเจาหนาท่ีรวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 
 

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต. โดยมีปลัด 
อบต.ฯ เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ 

ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 
 

งานการเจาหนาท่ีจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดน 
ดีมาก ดี พอใช และระดับปรับปรุงไวใหชัดเจน พรอมจัดทําประกาศรายช่ือผูมีผลการ 

ประเมิน“ดีเดน”เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ ลงนาม และปดประกาศ ในท่ีเปดเผยให 
ทราบโดยท่ัวกัน 

 
เสนอผลการพิจารณาของชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตอคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนตอไป 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 

------------------------------------------------ 
โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน อบต. (ก.ท.) ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 กําหนดให อบต.ประกาศหลักเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงาน อบต.ในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเร่ิมรอบการประเมินหรือ
ในชวงเร่ิมรอบการประเมิน 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน อบต. สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ใหคํานึงถึงระบบบริหารผลงาน (Performance 
Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 

   1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน 

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.อบต. กําหนด ไดแก 

   2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ 
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวช้ีวัดผลกา
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย 

   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ 
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาลาดขาวใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดย 
มีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน 
ทองถ่ินตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

 
ประกาศ ณ วันท่ี.............เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 
 

(                                                 ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที่           / ๒๕62 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------ 
               อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ขอ 13 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ประกอบดวย ปลัด อบต. 
เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ และใหพนักงาน อบต.         
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของ อบต. เปนเลขานุการ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ประกอบดวย 
 
               1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว    ประธานกรรมการ 

     2.หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
     3.ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 

4. ผูอํานวยการกองชาง       กรรมการ 
5.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  เลขานุการ 

 

              ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ 
ความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อบต.ทุกประเภทตําแหนงและระดับ กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดขาวตอไป 

 
    ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี...............เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

 
(                                                 ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 

ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 2561 – ๓๑ มีนาคม ๒๕62) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม 2545 สวนท่ี 5 การประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ขอ ๓34 ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด 
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ขอ 11(7) ให 
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงาน อบต.ผูมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจให
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดีย่ิงข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามประกาศดังกลาวขางตน องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงประกาศรายช่ือพนักงาน อบต.ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คร้ังท่ี ๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕62) ดังน้ี 

 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

รอยละ 
ผลการประเมิน 

๑ 
2 
3 

................................................ 
สํานักปลัด 
............................................... 
............................................... 

 
 
นักบริหารงานทองถ่ิน 
(รองปลัด อบต. ระดับตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

91.0 
91.4 
92.4 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี..............เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕62 

 
 

(                                               ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 



การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อบต. 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข     
ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดยใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

ขอ 5 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปละสองคร้ัง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 

ขอ 6 การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต.ใหเล่ือนปละสองคร้ัง  
        คร้ังท่ี 1 เปนการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปแรก โดยใหเล่ือน

ในวันท่ี 1 เมษายนของปท่ีไดเล่ือน 
        คร้ังท่ี 2 เปนการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปหลัง โดใหเล่ือน

ในวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ 14 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

พนักงาน อบต. เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงาน อบต. 
ทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ และใหพนักงาน อบต.ท่ีรับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีของ อบต.เปนเลขานุการ 

โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. เร่ิมรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาการเล่ือน 

ข้ันเงินเดือนของพนักงาน อบต. 
2. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนคร้ังการลาและการมาทํางานสายของ

พนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจาง เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน 
และคาตอบแทน 

3. จัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 

4. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 
ประกอบดวย 

- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย เปน 
ประธานกรรมการ  

- หัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปน กรรมการ  
- ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปน เลขานุการ  
5. งานการเจาหนาท่ีสรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงาน อบต.แตละคน เพ่ือนํามา

ประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
6. ผูบังคับบัญชาช้ันตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเล่ือน

ข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ แลวรายงานผลการพิจารณาเสนอตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไปตามลําดับตนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 



8. คณะกรรมการพิจาณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนด           
เพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือน         
(พรอมบันทึกรายงานการประชุม 

9. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยแบงกลุมพนักงาน อบต. 
- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) กลุมผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถ่ิน (ระดับตน และระดับกลาง) 

-. กลุมดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับเช่ียวชาญ) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถ่ิน (ระดับสูง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน (ระดับสูง) และศึกษานิเทศกท่ีไมมี
วิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 

10. คํานวณอัตราเงินเดือน ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามบัญชีถือจายเงินเดือน เพ่ือ
คํานวณวงเงิน ท่ีใชเล่ือนเงินเดือน  

ครั้งท่ี ๑ โควตารอยละ ๑๕ ของจํานวนขาราชการท่ีครองตําแหนงอยู ณ ๑ มีนาคม หาก
คํานวณแลวมีเศษถึงคร่ึงใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม  

           วิธีการคิด จํานวนขาราชการท้ังหมด X 15% = ............คน  
นํายอดเงินเดือนรวมท้ังหมด X 6% = ............บาท  
เงินท่ีใชเล่ือนข้ัน ณ 1 เม.ย.ของป (คร้ังท่ี 1) = ............ บาท  
 

คร้ังท่ี ๒ ฐานอัตราเงินเดือนรอยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของขาราชการท่ีครองตําแหนงอยู 
ณ ๑ กันยายน วิธีการคิด ยอดเงินเดือนปจจุบันรวมท้ังส้ิน = ............บาท วงเงินรอยละ 6 = ............บาท    
หัก เงินท่ีใชเล่ือนข้ัน ณ 1 เม.ย.ของป (คร้ังท่ี 1) = ............บาท เหลือยอดเงินท่ีใชเล่ือน ณ 1 ต.ค. (คร้ังท่ี 2) 
= …………บาท 

11. คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน สรุปพนักงาน อบต.แตละคนไดเล่ือนข้ัน
เงินเดือนเทาไหร พรอมสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะ แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือ
พิจารณาและออกคําส่ังเล่ือน ปละ ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน) คร้ังท่ี ๒ (๑ ตุลาคม)  

12. งานการเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารประกอบ ดังน้ี  
- ออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงาน อบต. และบัญชีรายช่ือพนักงาน อบต.ท่ีไดรับการ

เล่ือนข้ันเงินเดือน ในวันท่ี 1 เมษายน และวันท่ี 1 ตุลาคม 
- จัดทําแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือน 1.0 ข้ัน 
- จัดทําแบบ 1 บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน  
- จัดทําแบบ ๒ บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูไมสมควรหรือไมอาจเล่ือนข้ันเงินเดือน (ถามี) 
- จัดทําแบบ 5/1 บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันท่ี 1 มีนาคม และ

วันท่ี 1 ตุลาคม  
- จัดทําแบบ 5/2 บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันท่ี 1 มีนาคม และ

วันท่ี 1 ตุลาคม 
- จัดทําหนังสงรายงานประธานคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือ

พิจารณา 
 
 



แผนผังขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อบต. 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนของ 
พนักงาน อบต. 

จัดทําหนังสือสงพรอมคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนและเอกสารประกอบเสนอตอ ก.อบต.จ. 
นครราชสีมาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

จัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. ปละ๒คร้ัง / คร้ังท่ี๑ (๑ตุลาคม– ๓๑ 
มีนาคม) คร้ังท่ี๒ (๑เมษายน– ๓๐กันยายน) 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาแลวสรุปความเห็น 
นําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนคร้ังการลาและการมาท างานสายของพนักงาน อบต. 
พนักงานครู และพนักงานจาง เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือน 

เงินเดือน และคาตอบแทน 

ผูบังคับบัญชาประเมินตามแบบประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวน 
ทองถ่ิน คร้ังท่ี 1/คร้ังท่ี 2 พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการลามาสาย 

และขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมการทํางาน มาประกอบ และเสนอ 

แจงการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงาน อบต.ทราบ และบันทึกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ลงในบัตรประวัติพนักงาน อบต. ก.พ.7 

 

จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 
ประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปน 

กรรมการผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงาน อบต. 

และการเล่ือนเงินเดือนของพนักงานครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ขอ 8 และขอ 9 พนักงาน อบต.ซ่ึงจะไดรับ
การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยูในหลักเกณฑตามประกาศ ดังน้ัน เพ่ือใหการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต.ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เปนไปดวยความเรียบรอย และ
เปนไปตามประกาศขางตน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนพนักงาน อบต.และพนักงานครู ดังน้ี 

 

๑. ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน 
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใชจนถึงระดับดีมาก (60-90%) 
(2) ในคร่ึงปท่ีแลวมา ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวยความ 

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือกาวหนาแกราชการ 
(3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูกศาล 

พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสีย 
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมถูกพักราชการเกินกวา ๒ เดือน 
(5) ในคร่ึงปท่ีแลวมาไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(6) ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนหรือ 

ไดปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนกอนถึงแกความตาย 
(7) ในคร่ึงปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ 

วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน 
(8) ในคร่ึงปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ 

ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน 
(9) ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมลากิจเกินกวา 10 วันทําการ หรือมาท างานสายเกินกวา 20  

คร้ัง ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวไดกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  
(10) ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาปวยไมเกิน 23 วัน 

ทําการ แตไมรวมถึงวันลาตาม (6) (7) และวันลา ดังตอไปน้ี 
        ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        ข .ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
        ค. ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกิน 60 วันทําการ 



        ง. ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะ 
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 

        จ. ลาพักผอน 
        ฉ. ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
        ช. ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
        ซ. ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

ตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        ฌ. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพการนับวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลาปวยท่ี

ใหนับเฉพาะวันทําการ 
2. ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ัน 
ผูท่ีไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ันในแตละคร้ัง ตองอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับ

การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการ
ดังตอไปน้ีดวย 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน (ต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป) 
(2) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด 

ประโยชนและผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถึงเปนตัวอยางท่ีดีได 
(3) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึงซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษและทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรอง 
ใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐน้ัน 

(4) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสู          
ท่ีเส่ียงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(5) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอ              
ทางราชการเปนพิเศษและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 

(6) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเปน 
พิเศษและงานน้ันไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(7) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปนผลดี 
ย่ิงแกประเทศชาติ  

๓. ผูท่ีไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแตละคร้ัง 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง (ตํ่ากวา ๖๐%) 
(2) ในคร่ึงปท่ีแลวมาถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักวาโทษภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษา 

ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ
ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  

(๓) ในคร่ึงปท่ีแลวมาถูกพักราชการเกินกวา ๒ เดือน 
(๔) ในคร่ึงปท่ีแลวมาขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการนอยกวา 4 เดือนหรือไดปฏิบัติ 

ราชการมาแลวนอยกวา 4 เดือนกอนถึงแกความตาย 
(6) ในคร่ึงปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ 

วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวา 4 เดือน 
(7) ในคร่ึงปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ 

ปฏิบัติงานในตางประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวา 4 เดือน 



(8) ในคร่ึงปท่ีแลวมา ลากิจเกินกวา 10 วันทําการ หรือมาทํางานสายเกินกวา 20  
วันทําการ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวไดกําหนดหนังสือไวกอนแลว 

(9) ในคร่ึงปท่ีแลวมามีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวาหกเดือน โดยมีวันลาเกินกวา 23  
วันทําการ แตไมรวมถึงวันลาตาม ก-ฌ 

ในคร่ึงปท่ีแลวมา หากพนักงาน อบต.และพนักงานครูไดลาหรือมาท างานสายเกินกวาท่ี 
กําหนดไว ใหผูบังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินใหอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน อันจะทําใหผูน้ันไมสามารถ 
ไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป และใหผูบังคับบัญชารายงานตอ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหยอนความรูความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี..............เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 
 
 

(                                                ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

                    ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
เร่ือง กําหนดจํานวนคร้ังการลาและการมาท างานสายของพนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจาง 

                    เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน และคาตอบแทน 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
                      ------------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ขอ 8 (8) การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน      
ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปน
หนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

 

ตามแผนอัตรากําลังสามปขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวมีอัตรากําลังพนักงาน 
อบต. 21 อัตรา และพนักงานจาง 12 อัตรา รวมท้ังส้ิน 33 อัตรา โดยแตละตําแหนงมีภารกิจหนาท่ีแตกตาง
กันไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีหนาท่ีรับผิดชอบแตละงานตางกัน มีความชํานาญงานในหนาท่ีแตกตาง
กัน โดยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวมีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบจํานวน 11 หมูบาน มีนํ้าจากลํามูลบน
และลําพระเพลิงไหลผาน ทําใหท่ีผานมา ประสบปญหานํ้าทวมและปญหาภัยแลง เปนประจําทุกป ดังน้ัน 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จึงจําเปนตองเตรียมพรอมตอสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนได และเพ่ือให
เปนไปตามประกาศดังกลาวขางตน ลักษณะงาน สภาพพ้ืนท่ี และจํานวนบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาวจึงไดกําหนดจํานวนคร้ังการลา และการมาท างานสาย เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. การเล่ือนเงินเดือนพนักงานครู และการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 
รวมถึงการพิจารณาในการตอสัญญาจางของพนักงานจาง ดังน้ี 

๑. พนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจาง ในคร่ึงปท่ีแลวมากอนการประเมินเพ่ือ
เล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนเงินเดือน หรือเล่ือนคาตอบแทน จะตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๒. พนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจาง ในคร่ึงปท่ีแลวมากอนการประเมินเพ่ือ
เล่ือนข้ัน 

เงินเดือน เล่ือนเงินเดือน หรือเล่ือนคาตอบแทน จะตองมีวันลาและการมาท างานสาย ดังน้ี 
    2.1 มาทํางานสายเกินกวา.........คร้ัง หรือลากิจเกินกวา.........วันทําการ ใหผูบังคับบัญชา

ประเมินอยูในเกณฑ ตํ่ากวามาตรฐาน อันจะทําใหผู น้ันไมสามารถได รับการพิจารณาการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือนและเงินรางวัลประจําป 

   2.2 มาทํางานสายเกินกวา..........คร้ัง หรือลากิจเกินกวา.........วันทําการ ใหผูบังคับบัญชา 
รายงานตอนายกองค การบริหารส วนตําบลท าลาดขาว เ พ่ือแต งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
วินัย ฐานหยอนความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 

โดยการลาตาง  ๆขอใหพนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจางแตละคนไดพิจารณาถึง
ความจําเปนของเหตุแหงการลาทุกคร้ัง ท้ังน้ี ขอใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ  

 
 



 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 

(                                                ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

                     ท่ี…………./ ๒๕62 
                      เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 

                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ขอ 14 ใหนายกองคการบริหาร      
สวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงาน อบต.ทุกประเภทและระดับตําแหนง ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ และใหพนักงาน อบต.            
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของ อบต.เปนเลขานุการ 

 
                       เพ่ือใหการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงาน อบต. เปนไปตามหลักเกณฑ      
เกิดความโปรงใสและยุติธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบดวย 

 

๑.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กรรมการ 
3.ผูอํานวยการกองชางกรรมการ 
4. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เลขานุการ 
 
ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี...............เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

 
(                                                  ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ที.่.........../ ๒๕62 
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อบต. (ครั้งท่ี 1) 

--------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.    
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม ๒๕58 จึงใหเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    
จํานวน ............คน รายละเอียดตามบัญชีแนบทายคําส่ังน้ี 

 
ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี.........เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
 
 

(                                                ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อพนักงาน อบต.ที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ที.่............/๒๕62 ลงวันที่...........เมษายน 2562 

 

ลําดับ 
ที ่
  

ชื่อ-ตําแหนง 
  

ตําแหนง
เลขที ่

  

เงินเดือน 
1 เม.ย. 61 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 61 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 62 หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

    
 

 
 

 
 

หน่ึงข้ัน ตามขอ 9 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
สํานักปลัด 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
กองคลัง 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
กองชาง 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
                                                                ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                               (                                                 ) 
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  



ปกปด 
แบบ ๑ (พิเศษ)  

บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๐ ขั้น 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน     คน 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ 
ตัว 

อายุ 
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอ
เลื่อน 

ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย 
เหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

รวมเงินท้ังส้ิน  รวมเงินท้ังส้ิน   
 

หมายเหตุ ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดท้ังส้ินแผนสุดทาย 
 
                                (ลงช่ือ)                                                                                               (ลงช่ือ) 
                                        (                                               )                                                       (                                            ) 
                                ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว                                         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 



ปกปด 
แบบ ๑  

บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน     คน 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ 
ตัว 

อายุ 
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอ
เลื่อน 

ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย 
เหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

รวมเงินท้ังส้ิน  รวมเงินท้ังส้ิน   

หมายเหตุ ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดท้ังส้ินแผนสุดทาย 
 
                                (ลงช่ือ)                                                                                               (ลงช่ือ) 
                                        (                                               )                                                       (                                            ) 
                                ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว                                         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 



ปกปด 
แบบ 5/1  

บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อคํานวณจํานวนผูที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
สวนราชการ จํานวนพนักงานอบต.แยกตามระดับ 

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ประเภทบริหารทองถ่ิน รวม 
คน 

รวม 
จํานวน

เงิน 

หมาย 
เหตุ ระดับ  

ปฏิบัติงาน 
ระดับ 

ชํานาญ
งาน 

ระดับ 
อาวุโส 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญ 

การ 

ระดับ 
ชํานาญ 

การ 
พิเศษ 

ระดับ 
เช่ียวชาญ 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ปลัด/รองปลัด                 
สํานักปลัด                 
กองคลัง                 
กองชาง                 

รวม                 
6%  

 
 

(ลงช่ือ)                                                                                                        (ลงช่ือ) 
                   (                                        )                                                                        (                                           ) 
          ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัด อบต.                                                                     ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 



ปกปด 
แบบ 5/2 

บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
สําหรับคํานวณเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งท่ี 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

กลุมระดับ 
รวม  
(คน) 

ผูสมควรไดรับ 
การเลื่อนขั้น 

0.5 ขั้น 

ผูสมควรไดรับ 
การเลื่อนขั้น 

1.0 ขั้น 
หมายเหตุ 

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  
(ระดับปฏิบัติงาน) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับชํานาญการ) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน  
(ระดับตน) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถ่ิน  
(ระดับตน) 
 

    

รวม 
    

 
 

(ลงช่ือ)                                    (ลงช่ือ) 
        (                                            )            (                                            ) 
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต.                   ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
  

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ที.่.........../ ๒๕62 
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อบต. (ครั้งท่ี 2) 

--------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.
จังหวัด นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม ๒๕58 จึงใหเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
จํานวน ............คนรายละเอียดตามบัญชีแนบทายคําส่ังน้ี  

 
ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี.........เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 

(                                               )  
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต.ที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ที่………..…./๒๕62 ลงวันที่...........ตุลาคม 2562 

 

ลําดับ 
ที ่
  

ชื่อ-ตําแหนง 
  

ตําแหนง
เลขที ่

  

เงินเดือน 
1 เม.ย. 61 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 61 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 62 หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

    
 

 
 

 
 

หน่ึงข้ัน ตามขอ 9 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
สํานักปลัด 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
กองคลัง 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
กองชาง 

  
 

 
 

 
 

ครึ่งข้ัน ตามขอ 8 ของ 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา  
เร่ือง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการเล่ือนข้ัน 
เงินเดือน พ.ศ.2558  
ลว 30 ธ.ค.58 

 
                                                                ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                               (                                                 ) 
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  



ปกปด 
แบบ ๑ (พิเศษ)  

บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๐ ขั้น 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน     คน 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ 
ตัว 

อายุ 
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอ
เลื่อน 

ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย 
เหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

รวมเงินท้ังส้ิน  รวมเงินท้ังส้ิน   
 

หมายเหตุ ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดท้ังส้ินแผนสุดทาย 
 
                                (ลงช่ือ)                                                                                               (ลงช่ือ) 
                                        (                                               )                                                       (                                            ) 
                                ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว                                         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 



ปกปด 
แบบ ๑  

บัญชีรายช่ือพนักงาน อบต. ผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน     คน 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ 
ตัว 

อายุ 
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอ
เลื่อน 

ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย 
เหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

รวมเงินท้ังส้ิน  รวมเงินท้ังส้ิน   

หมายเหตุ ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดท้ังส้ินแผนสุดทาย 
 
                                (ลงช่ือ)                                                                                               (ลงช่ือ) 
                                        (                                               )                                                       (                                            ) 
                                ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว                                         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 



ปกปด 
แบบ 5/1  

บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อคํานวณจํานวนผูที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
สวนราชการ จํานวนพนักงานอบต.แยกตามระดับ 

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ประเภทบริหารทองถ่ิน รวม 
คน 

รวม 
จํานวน

เงิน 

หมาย 
เหตุ ระดับ  

ปฏิบัติงาน 
ระดับ 

ชํานาญ
งาน 

ระดับ 
อาวุโส 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญ 

การ 

ระดับ 
ชํานาญ 

การ 
พิเศษ 

ระดับ 
เช่ียวชาญ 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ปลัด/รองปลัด                 
สํานักปลัด                 
กองคลัง                 
กองชาง                 

รวม                 
6%  

 
 

(ลงช่ือ)                                                                                                        (ลงช่ือ) 
                   (                                        )                                                                        (                                           ) 
          ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัด อบต.                                                                     ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 



ปกปด 
แบบ 5/2 

บัญชีแสดงจํานวนพนักงาน อบต.ผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
สําหรับคํานวณเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งท่ี 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

กลุมระดับ 
รวม  
(คน) 

ผูสมควรไดรับ 
การเลื่อนขั้น 

0.5 ขั้น 

ผูสมควรไดรับ 
การเลื่อนขั้น 

1.0 ขั้น 
หมายเหตุ 

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  
(ระดับปฏิบัติงาน) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับชํานาญการ) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน  
(ระดับตน) 
 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถ่ิน  
(ระดับตน) 
 

    

รวม 
    

 
 

(ลงช่ือ)                                    (ลงช่ือ) 
        (                                            )            (                                            ) 
ตําแหนง      หัวหนาสํานักปลัด อบต.             ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมาเร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 หมวด 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ขอ 40 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป ปละ 2 คร้ัง ตามปงบประมาณ  

คร้ังท่ี 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
คร้ังท่ี 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 
ขอ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปให

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูน้ัน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธ์ิของงานไมนอยกวารอยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
(ง) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให อบต.กําหนดสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบงช้ีท่ีพึงประสงคของแตละสมรรถนะแลวให
ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจางเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บงช้ีท่ีกําหนด โดยใหนําสมรรถนะของพนักงาน อบต.ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน อบต.กําหนดมาใชสําหรับ
การประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 

- พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ 
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

- พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ให 
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ
พนักงาน อบต.ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

- พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย 
กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

ในแตละรอบการประเมิน ให อบต.นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง  

- ดีเดน ต้ังแตรอยละ 95 ถึง 100 คะแนน 
- ดีมาก ต้ังแตรอยละ ๘๕ แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน 
- ดี ต้ังแตรอยละ ๗๕ แตไมถึงรอยละ ๘5 คะแนน 
- พอใช ต้ังแตรอยละ 65 แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน 
- ปรับปรุง นอยกวารอยละ 65 คะแนน 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป อบต. 
อาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศน้ี หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีท่ี
อบต.เลือกใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางก็ได ท้ังน้ี การประเมินดังกลาวตองครอบคลุม
งาน/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดผลการ 
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ให 
ดําเนินการตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ชวงเร่ิมรอบการประเมิน ให อบต.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจาง จากน้ันใหผูบังคับบัญชาช้ันตนซ่ึงเปนผูประเมิน และพนักงานจางแตละคนรวมกัน
วางแผนและกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซ่ึงพนักงาน
จางผูน้ันตองรับผิดชอบในรอบการประเมินน้ัน โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงาน
อยางเปนรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการท างานท่ีคาดหวัง  

(ข) ในระหวางรอบการประเมิน ให ผู บังคับบัญชาช้ันตนซ่ึงเปนผูประ เมินติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของงานท่ี
กําหนด 

(ค) เม่ือครบรอบประเมิน ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตน 
สังกัดพนักงานจางดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อบต. 
กําหนด 

(2) จัดสงบัญชีรายช่ือใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานจาง 
ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 

(3) สวนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจางตามลําดับคะแนนผลการประเมินให 
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานฯ ความโปรงใส และเปนธรรมของ
การประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําไปใชในการเล่ือนอัตรา
คาตอบแทน 

ขอ 41 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

(1) ปลัด อบต. เปนประธาน  
(2) หัวหนาสวนราชการ หรือรองปลัด อบต.ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ  
(3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 
โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. ชวงเริ่มรอบการประเมิน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวประกาศหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจางใหทราบโดยท่ัวกัน (ทําบันทึกขอความแจงเวียนให
พนักงานจางทราบดวย) 

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนรวมกับพนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) รวมกันวางแผนและกําหนด
เปาหมายการปฏิบัติงาน พรอมจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันเก่ียวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีจะนํามาประเมิน 
นํ้าหนัก เปาหมาย (หลักฐานบงช้ีความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม) 

3. ผูบังคับบัญชาช้ันตนและพนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) ลงนามรับทราบขอตกลงการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 



4. พนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตามท่ีจัดทําขอตกลงไวกับ
ผูบังคับบัญชาช้ันตน (ผูประเมิน)  

5. ผูบังคับบัญชาช้ันตน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินเปนระยะ ให
คําปรึกษาและชวยเหลือ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จงานท่ีกําหนด 

6. เม่ือส้ินรอบประเมิน ผูบังคับบัญชาช้ันตนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) ตามขอตกลงท่ีไดทําไวเม่ือตนรอบการประเมิน  

7. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพ่ือน าเสนอตอ
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจางตอไป  

8. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง ประกอบดวย ปลัด อบต.ฯ เปนประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 

9. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง 

10. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากล่ันกรองผลการประเมิน
ในภาพรวมรวมท้ังพิจารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาท่ีกําหนด (พรอมบันทึกรายงานการประชุม)  

11. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ แจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินรับทราบพรอมลง
รายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  

12. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลฯ พิจารณาผลการประเมินพรอมลงนามในแบบประเมิน  

13. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานจางไว เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน  ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานจาง 

 
ชวงเร่ิมรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของพนักงานจาง 
(โดยกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงาน ไมนอยกวารอยละ 80) 

 
 

ผูบังคับบัญชาและพนักงานจาง กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เปาหมายหรือหลักฐานบงช้ี 

ความสําเร็จของงาน และลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
เม่ือส้ินรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนําเสนอ 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปช้ันหน่ึง (ถามี) และแจงใหผูรับการประเมินทราบพรอมลงลายมือช่ือรับทราบ 
 

  
งานการเจาหนาท่ี รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 

 
ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง โดยมีปลัด อบต. 

ฯ เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 

 
 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ 
ปฏิบัติงานพนักงานจาง เพ่ือพิจารณาแลวสรุปความเห็นนําเสนอตอนายกองคการบริหาร 

สวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 
 

 
เม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานครบท้ัง 2 คร้ัง เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน 
คาตอบแทนพนักงานจางตอไป  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
------------------------------------------------------ 

ดวยประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัด) เร่ือง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 ขอ 39 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจางผูน้ัน  

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจาง สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2561 
–30 กันยายน 2562) ดังน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง มีองคประกอบการประเมินและสัดสวน 
คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 20) โดยใหนําสมรรถนะของพนักงาน อบต.ท่ี 
คณะกรรมการกลางพนักงาน อบต.กําหนดมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม  

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ 
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.อบต. กําหนด ไดแก 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ 
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ 
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมา 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย 
กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 และพนักงานจางตามภารกิจ ใหประเมินสมรรถนะ
หลัก  

5. สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงาน 
อบต.ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุม
คะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน (ต้ังแตรอยละ 95 ถึง 100 คะแนน) ดีมาก (ต้ังแตรอยละ 
85 แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน) ดี (ต้ังแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน) พอใช (ต้ังแตรอยละ 65 
แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน) และปรับปรุง (นอยกวารอยละ 65 คะแนน)  

ประกาศ ณ วันท่ี...........เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 
 
            (                                                ) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 



 
 
 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ที.่.............../2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของ อบต. (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 ขอ 41 ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ปลัด อบต.   
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ และให
พนักงาน อบต.ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกอบดวย 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว   ประธานกรรมการ 
2. รองปลัด อบต.       กรรมการ 
3. หัวหนาสํานักปลัด อบต.      กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  เลขานุการ 
ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาท่ีในการกล่ันกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น  
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี..............เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 

(                                                  ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง
(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2557  

ขอ 29 หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนประจําป ใหพนักงานจางเวนแตพนักงานจางท่ัวไป ไดรับการ 
พิจารณาเล่ือนคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมาในตําแหนงท่ีจะเล่ือนคาตอบแทนไม
นอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจใหพนักงานจางปฏิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป 

(2) พิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดีไดไมเกิน
อัตรารอยละ 6 ของฐานคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของอัตรา 
คาตอบแทนพนักงานจาง ณ วันท่ี 1 กันยายน 

และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 

ขอ 31 ให อบต.จัดทําคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนของพนักงานจางตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในขอ  

29 โดยพนักงานจางซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนในรอบปท่ีแลวมาจะตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(1) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดี 

(2) ตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติ 
ศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(4) ตองไมลา หรือมาท างานสายเกินจํานวนคร้ังท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนด

เปนหนังสือไวกอนแลว  
โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
(5) ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน โดยมีวันลาในแตละคร้ังของการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามขอ 40 ไมเกินย่ีสิบสามวัน 
    (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย      

ไมเกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 

หกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือ 

กลับจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชา 

ทหาร เขารับการทดลองความพร่ังพรอม 



ขอ 31 วรรคสาม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานจาง เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนคาตอบแทนของ
พนักงานจางท่ีผานการประเมินผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดี ประกอบดวย ประธานกรรมการและ
หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอยกวา 3 คนเปนกรรมการ และใหขาราชการ อบต.ท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีของ อบต. เปนเลขานุการโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. เร่ิมรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนคร้ังการลาและการมาท างานสายของ
พนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจาง เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือนเงินเดือน 
และคาตอบแทน 

2. จัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 

3. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. 
ประกอบดวย 

- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย เปน 
ประธานกรรมการ  

- หัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปน กรรมการ  
- ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปน เลขานุการ  
4. งานการเจาหนาท่ีสรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจางแตละคน เพ่ือนํามา

ประกอบการพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทน 
5. ผูบังคับบัญชาช้ันตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางแตละคนมาเปน

หลักในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา มาสายและขาดราชการ 
ขอมูลการลงโทษทางวินัย/อาญา แลวรายงานผลการพิจารณาเสนอตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับตน
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

6. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 

7. คณะกรรมการพิจาณาการเล่ือนคาตอบแทนประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนด เพ่ือ
พิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง โดยเปนไปตามหลักเกณฑ (พรอมบันทึกรายงานการประชุม) 

8. คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง ประชุมกําหนดรอยละของการ
เล่ือนคาตอบแทน และกกหนดวงเงินในการเล่ือนคาตอบแทน รอยละ ๔ ของฐานคาตอบแทน ณ ๑ กันยายน
ของปท่ีประเมิน พรอมสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะ แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือ
พิจารณาและออกคําส่ังเล่ือนคาตอบแทน ปละ 1 คร้ัง (๑ ตุลาคม)  

9. งานการเจาหนาท่ีจัดทําคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง ในวันท่ี 1 ตุลาคม 
                   10. จัดทําหนังสงรายงานประธานคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา         
เพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขั้นตอนการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
 

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนคร้ังการลาและการมาท างานสายของพนักงาน อบต. 
พนักงานครู และพนักงานจาง เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน/เล่ือน 

เงินเดือน และคาตอบแทน 

 
จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอย 
กวา 3 คน เปนกรรมการผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 

 
ผูบังคับบัญชาช้ันตนประเมินตามแบบประเมินการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 

พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการลา มาสายและขาดราชการขอมูลการ 
ลงโทษทางวินัย/อาญาและเสนอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง เพ่ือพิจารณาแลวสรุป 

ความเห็นนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

 
จัดทําคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง ปละ1 คร้ัง(๑ตุลาคม) 

 
จัดทําหนังสือสงพรอมคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจางและเอกสารประกอบเสนอตอ 

ก.อบต.จ.นครราชสีมาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงการเล่ือนคาตอบแทนใหพนักงานจางทราบ และบันทึกคําส่ังการเล่ือนคาตอบแทน 
ในแฟมประวัติพนักงานจาง 



 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที.่............../2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของ อบต. (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 ขอ 31 ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
และหัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด อบต. ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ และใหพนักงาน อบต.ท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย 

 

1.นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว     ประธานกรรมการ 
2. รองปลัด อบต.      กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. หัวหนาสํานักปลัด       กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  เลขานุการ 
 

                     ใหคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนของพนักงานจาง ท าหนาท่ีพิจารณาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนคาตอบแทนของพนักงานจางท่ีผานการประเมินผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวา
ระดับดี 

 
ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี.............เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 
(                                                 ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที…่………/๒๕62 

เรื่อง การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานจางของ อบต.     
(ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ขอ ๒๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560       
ขอ ๓๑ จึงเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน............ราย 
รายละเอียดตามบัญชีแนบทายคําส่ังน้ี 

 
ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี.............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 

(                                                ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ที.่............/2562 ลงวันที่...........ตุลาคม 2562 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
อัตราคาตอบแทน  รอยละที่ใช 

เลื่อน 
คาตอบแทน 

คาครองชีพ รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ 

ณ 1 ก.ย. 62 
อัตราเมื่อเลื่อน  
คาตอบแทน 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อคาตอบแทน 

 
 

สํานักปลัด 
  

  
    

 
 

กองคลัง 
  

  
    

 
 

กองชาง 
  

  
    

 
หมายเหตุ : 1. การพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดีไมเกินอัตรารอยละ ๖ ของฐานคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
               2. การควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ ๔ ของอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ณ ๑ กันยายน 2562 ดังน้ี 
                   - ฐานเงินเดือน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕62 = (................+................+.................+.................)๔% 
                                                                          = ………………….  ๔% = …………………… 
                   - รวมเงินท่ีใชปรับข้ึน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕62 = (................+................+.................+.................) = ..................บาท  
 

 
(ลงช่ือ).......................................................         (ลงช่ือ)....................................................... 
          (.....................................................)                                                                                   (....................................................) 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว                                                                ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 



การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 
2542 

ขอ 1 ในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเจาหนาท่ีของรัฐทําคําขอมีบัตรประจําตัวย่ืนตัว 
บุคคลดังตอไปน้ี 

(4) สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมาย
วาดวย อบต. และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด 
(6) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน 
จังหวัด กฎหมายวาดวย อบต. กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหย่ืนคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 

ขอ 4 บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหมี 2 ชนิด ดังน้ี 
(1) บัตรประจําตัวท่ีไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและ 

ลักษณะ ดังน้ี 
(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบท่ี 1 ก ทายกฎกระทรวงน้ี 
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผู รับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบท่ี 2 ก ทาย 

กฎกระทรวง 
การขอมีบัตรประจําตัวตาม (1) ใหแนบรูปถายจํานวนสองใบพรอมคําขอ โดยรูปถายดังกลาวใหใช 

รูปท่ีถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร คร่ึงตัว หนาตรง ไม
สวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ เคร่ืองแบบพิธีการ เคร่ืองแบบเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึง
ตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เวนแตขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถายใหเปนไป
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 

(2) บัตรประจําตัวท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยพลาสติกสีเทาเงิน ดานหนามีแถบแมเหล็ก  
ดานหลังมี ลายปูพ้ืนรูปครุฑขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพ้ืนบัตรเล็กนอยเพ่ือใหตัวอักษรในรายการ
บัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี 

(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบท่ี 1 ข ทายกฎกระทรวงน้ี 
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบท่ี 2 ข ทายกฎกระทรวง  
ลักษณะของรูปถายในบัตรประจําตัว และการแตงกายของผูขอมีบัตรในรูปถายในบัตรประจําตัวท่ี 

ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามวรรคสองของ (1) 
ข้ันตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ มีดังน้ี 
1. การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
1.1 การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวใหมใหย่ืนภายใน 30 วัน กรณีดังน้ี 
- บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
- บัตรประจําตัวหมดอายุ 
- การเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 
- เปล่ียนตําแหนงหรือยายสังกัด 
1.2 ใหกรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตองตรงกับประเภทเจาหนาท่ีของรัฐ 

เชน ประเภทพนักงาน อบต. ประเภทขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน 
1.3 ใหลงลายมือช่ือผูขอมีบัตร ลายมือช่ือใตกรอบรูปใหครบถวน และควรเปนลายมือช่ือแบบ 

เดียวกัน 



1.4 หมูโลหิตใหเขียนเปนภาษาไทย เชน หมูโลหิต เอ โอ เปนตน 
1.5 กรณีกรอกตําแหนงสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมมีวิทยฐานะ ในชอง

ตําแหนงใหระบุช่ือตําแหนง เชน ตําแหนงครู ศึกษานิเทศก เปนตน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในชองตําแหนงใหระบุเฉพาะวิทยฐานะ เชน ตําแหนง ครูชํานาญการ ครูชํานาญการ
พิเศษ เปนตน 

1.6 การกรอกคํานําหนานามวา ดร. ไมสามารถนํามาใชเปนคํานําหนานามในการขอมีบัตรประจําตัว 
เจาหนาท่ีของรัฐได (อางอิงหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0106/745 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552) 

1.7 สําหรับขาราชการบํานาญการกรอกตําแหนงใหกรอกตําแหนงตามประกาศเกษียณหรือตําแหนง 
ตามคําส่ังใหออกจากราชการ มิใชกรอกตําแหนงวา “ขาราชการบํานาญ” เชน ตําแหนงตามประกาศ
เกษียณอายุราชการ คือ ตําแหนงครู ใหกรอกวาตําแหนง “ครู” ตามดวยวิทยฐานะ (ถามี) 

2. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  
2.1 แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 แบบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (อยางใดอยางหน่ึง) จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 รูปถาย (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. คร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวก 

ไมสวมแวนตาสีเขม แตงเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ เคร่ืองแบบพิธีการ เคร่ืองแบบเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตนสังกัด 
ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายใหตรงกับช้ันหรือระดับปจจุบันในวันท่ีย่ืนคําขอมี
บัตร 

2.3 แบบสําเนาบัตรเกาทุกคร้ังท่ีย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวใหม 
2.4 กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจงความของสถานีตํารวจ 
2.5 กรณียายสถานศึกษาและไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหม เปล่ียนตําแหนง และเล่ือนวิทยฐานะ  

ใหแนบสําเนาคําส่ังแตงต้ัง เปล่ียนตําแหนง และเล่ือนวิทยฐานะ 
2.6 กรณีครูผูชวยบรรจุใหมใหแนบสําเนาคําส่ังบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 
2.7 กรณีเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล เปล่ียนคํานําหนานาม เปล่ียนยศใหแนบเอกสารท่ีไดรับอนุญาตให 

เปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล เปล่ียนคํานําหนานาม คําส่ังแตงต้ังยศจากกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี 
2.8 กรณีบัตรชํารุด ใหแนบบัตรท่ีชํารุดหากไมสามารถสงบัตรท่ีชํารุดไดใหบันทึกแจงสาเหตุการชํารุด 
2.9 ขาราชการบํานาญและลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน หากเปนการขอมีบัตรครั้งแรกให 

แนบประกาศเกษียณหรือคําส่ังใหออกจากราชการหรือหนังสือส่ังจายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 
พนักงานผูขอมีบัตรย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (บ.จ.1)  

พรอมรูปถาย 1 น้ิว 2 ใบ และเอกสารตาง  ๆท่ีเก่ียวของ 
 

 
บันทึกเสนอขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน อบต. โดยแนบเอกสาร ดังน้ี 

- คําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (บ.จ.1) 
 

นําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เอกสารทําสําเนาเก็บไว 1 ฉบับ 

 
แจงพนักงานผูขอมีบัตรมารับบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
(พรอมลงในสมุดคุมการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
-------------------------------------- 

 
เขียนท่ี......องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว...... 

วันท่ี…………….เดือน…………..……………..พ.ศ…………..… 
 

              ขาพเจาช่ือ…………………………...………..…………..ช่ือสกุล…………………………..…………………………....... 
เกิดวันท่ี……..……เดือน………..……….……….พ.ศ…………..…อายุ…….…….ป สัญชาติ…………. หมูโลหิต………….…… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขท่ี…………..……ตรอก/ซอย……………..……….……….… ถนน…………………………………… 
ตําบล/แขวง……………..….…………….อําเภอ/เขต…………………….….………..จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย………………......……โทรศัพท…………………………………………………………………………………….….……... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ      
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
              เจาหนาท่ีของรัฐประเภท…………………………………………………………………………….…………..….……….. 
รับราชการ/ ฝาย…………………………..………………………… กอง/สํานัก…………………………………….…………….…….. 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย ตําแหนง…………………………………………….………….…………ระดับ/ยศ………………………..……. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐย่ืนตอ ………………………………………………………….………..….. 

 
กรณี  1. ขอมีบัตรคร้ังแรก 
        2. ขอมีบัตรใหม เน่ืองจาก  บัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือถูกทําลาย 
                 หมายเลขของบัตรเดิม…………………………………………………… (ถาทราบ) 
        3. ขอเปล่ียนแปลงบัตร เน่ืองจาก 
                  เปล่ียนตําแหนง  เล่ือนระดับ 
                  เปล่ียนช่ือตัว  เปล่ียนช่ือสกุล 
                  เปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุล  ชํารุด 
                  อ่ืน  ๆ…………………………………………….………… 
         ไดแนบรูปถาย 2 รูป มาพรอมกับคําขอน้ีแลว และ  หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) 

 

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

                                                   (ลายมือช่ือ)………………………………….……..…………ผูทําคําขอ 
                                                                 (……………………….………….………………) 

 
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออกแลวขีดเคร่ืองหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีใช 
             * ใหคงคํานําหนานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ  
 



 
 

 

                               

                              เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร                              
                                 …….................................................... 
                           ช่ือ-สกุล.................................................... 
                           ตําแหนง................................................... 
 
 
……………………….           (....................................................) 
     ลายมือช่ือ         นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
    หมูโลหิต โอ                         ผูออกบัตร 
 

 
 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 
 

พนักงาน อบต. 
เลขท่ี........./๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จังหวัดนครราชสีมา 
วันออกบัตร 3/ต.ค./๒๕61 บัตรหมดอายุ 2/ต.ค./๒๕๖7 

 


