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คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล  
  
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เพื่อใช้สำหรับเป็น
แนวทางการทำงานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านการบริหารงานบุคคล โดยระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียด
ของการดำเนินงานตา่งๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน     
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการทำงานและบริหารจัดการลำดับงานให้เป็นไปตามแผนงานที่

กำหนด 
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดำเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน 

กับหน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง     
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝกึอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน

ได ้
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
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กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่  
3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
5. งานนิติการ 
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานกิจการสภา 
 
 

 

1. งานการเงินและบัญชี   
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน   
๓. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 
 
 

1. งานควบคุมการก่อสร้าง 
2. งานควบคุมอาคาร   
3. งานสาธารณูปโภค   
4. งานผังเมือง 
5. งานสำรวจและออกแบบ   
6. งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานกิจการโรงเรียน 
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. งานส่งเสริมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5. งานกีฬาและนันทนาการ 
6. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

รองปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

 
กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 

1. งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบคุคล 
ตำแหน่งประเภท  วิชาการ 
ช่ือสายงาน  การเจ้าหน้าที ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ ละการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

1.4 ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและ
การแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน
อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ตำแหน่งและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที ่และความรับผิดชอบ เพื ่อความชัดเจนและ
เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน 

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
และการบริหารค่าตอบแทน 

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย  กา
รักษาวินัยและจรรยา 

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ

สอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถใ ห้ดำรง
ตำแหน่ง 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรอืโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
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3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริหาร 

4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภาคกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 

4.3 ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
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โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีหนังสือสำรวจความประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจัดทำหนังสือแจ้งการสำรวจและประสงค์ขอ กสถ.ดำเนินการ

สอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.อบต.จ.นครราชสีมา 
3. เมื่อ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้เรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อเลือกที่บรรจุแต่งตั้ง 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมาใน

การส่งรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจแุต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร้องขอให ้กสถ.
ดำเนินการสอบแข่งขัน   

5. ผู้มาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการมารายงานตัวที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายพรอ้ม
เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครสอบ (เอกสารที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดใส่ซองเอกสารมาให้) 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเพื่อขอความ
เห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง และส่งหนังสือเสนอต่อ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เพื่อขอรับความเห็นชอบ (โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้กับผู้มาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ) 
 7. เมื่อ ก.อบต.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแล้ว 

8. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดำเนินการดังนี้ 
    - จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล 
    - บันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ลงแฟ้มประวัตพินักงานส่วนตำบล 1 ฉบับ ไว้ที่ต้นสังกัด

ที่บรรจุ และอีก 1 ฉบับ เพื่อส่งให้จังหวัดเก็บ โดยข้อมูลต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ)  
    - สง่หนังสือรายงานการบรรจุแต่งตั้ง เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 

(ก.อบต.จ.นครราชสีมา) (โดยแนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 1 ฉบับ เพื่อไป
เก็บในแฟ้มของจังหวัด 

9. งานการเจ้าหน้าที ่จัดทำบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื ่อขอตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษาผู้มาบรรจุแต่งตั้ง และจัดทำหนังสือเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันที่ผู้บรรจุแต่งตั้งจบการศึกษา 
เมื่อสถาบันที่ผู้บรรจุแต่งตั้งจบการศึกษาแจ้งผลตรวจสอบว่าสำเร็จการศึกษาจริง นำผลการตรวจสอบเก็บไว้ใน
ทะเบียนประวัติของข้าราชการผู้นั้น   

10. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและจัดทำหนังสือเพื่อขอส่งตัวข้าราชการบรรจใุหม่ไปพิมพ์ ลายนิ้วมือไปยังยังหัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง (ส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ) เมื่อได้ผลพิมพ์ลายนิ้วมือจากสถานีตำรวจ จัดเก็บผลพิมพ์ลาบนิ้วมือ (สำเนา) ไว้ในทะเบียน
ประวัติของข้าราชการบรรจุใหม่ผู้นั้น 

 
 

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
(กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 
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แผนผังขั้นตอนการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
(กรณีร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน) 

 
 
 
 
  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมฯ สำรวจอัตราว่างและประสงค์ร้องขอ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวายทำหนงัสือแจ้งการสำรวจและประสงค์ขอ กสถ.
ดำเนินการสอบแข่งขัน สง่ไปยังประธาน ก.อบต.จ.นม 

เมื่อ กสถ.ดำเนินการสอบและได้บุคคลมาแล้ว กรมส่งเสริมฯ ในฐานะเจ้าของบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้เรียกผู้ผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัว 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวายได้รับแจ้งรายช่ือผู้บรรจุแต่งตั้งแล้ว ให้ทำหนังสือ
ขอความเห็นชอบเพื่อขอให้ ก.อบต.จ.นม มมีติเห็นชอบเพื่อบรรจบุุคคลเข้ารับ

ราชการ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวายออกคำสัง่บรรจุแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นพนักงาน
เทศบาล แล้วรายงานการบรรจุแต่งตัง้ให้ ก.อบต.จ.นม ทราบต่อไป 

จังหวัดนครราชสมีาจัดส่งรายช่ือผู้มารายงานตัวและสำเนาใบสมัครสอบพร้อม
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่มาบรรจุแต่งตัง้ในตำแหน่งทีส่อบได้ 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี............/2564 

เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล  
------------------------------------------ 

  
   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกบัมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2560 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา  ครั ้งที ่ …/....... เมื ่อวันที่  เมื ่อวันที ่............เดือน...........................พ.ศ .....จึงให้บรรจุ 
ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  จำนวน  ........ ราย 
 

  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตำแหน่งดังกล่าวมีกำหนด 6 เดือน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้     

    

   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่............เดือน มกราคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
 
 
       

(          ) 
 นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  

ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผูส้อบแข่งขันได้หรือผู้ได้รบัคัดเลอืกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภท อื่น หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลต้อง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  

ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๑๓๙ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็น  ต้นไป ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจังมีความ เที่ยงธรรมและได้
มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้า  รับราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดรายการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความ สามารถ  ในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ  การรักษาวินัย วิธีการประเมิน
และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามที่องค์การบริหารสว่นตำบล
กำหนดแล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ  

ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ให้
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการปฏิบัติและแจ้งให้ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตนรายการประเมินวิธีการ
ประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ  

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการทำรายงานการปฏิบัติหน้าทีร่าชการของตนเสนอผู้ม ีหน้าที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  

ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ  หน้าที่
ราชการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มี หน้าที่
ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคนพนักงานส่วนตำบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน  

ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง  ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ 
ทำการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา  สามเดือน และ
ประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ลาคลอดบุตร 
ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะ ปฏิบัติราชการตามหนา้ที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการ ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
คณะกรรม การจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหก เดือนแล้วก็ได้  

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การทดลองปฏิบัติราชการ 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        เป็น ประธานกรรมการ 
- หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นสังกัด เป็น กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   เป็น กรรมการ 

 2. จัดทำแบบประเมินตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นผู้ประเมิน เมื่อผลการประเมินผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ 
 3. ออกคำสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
 4. จัดทำหนังสือส่งรายงาน ก.อบต.จ.นครราชสีมา ทราบ เรื่อง การพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
โดยแนบเอกสารดังนี้ 
  - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
  - สำเนาคำสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ 
 5. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พ้นทดลองปฏิบัติราชการ) 
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แผนผังขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำบันทึกข้อความเสนอนายกเทศมนตรีขออนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

เมื่อครบกำหนด 3 เดือนให้ประเมิน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินตาม
กระบวนการและตามแบบที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 ผลการทดลองปฏิบัติราชการต่ำกว่า
เกณฑ์ (ร้อยละ 60) ใหป้ระธานกรรมการ
ประเมินฯ รายงานให้นายก อบต.ทราบใน

โอกาสแรกทีเ่สร็จสิ้นการประเมิน 

กรณีท่ี 2 ผลการทดลองปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60) ให้ประธานกรรมการประเมิน รายงานให้
นายก อบต.ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินทั้ง 2 ครั้ง 

กรณีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออก
จากราชการ ให้นายกอบต.ให้ความเห็นชอบและมี

คำสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ 
ก.อบต.จ.นม ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานพร้อมแจ้งให้ผู้น้ันทราบ และส่งคำสั่งไปยัง ก.
อบต.จ.นม .ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่ง 

เมื่อทดลองปฏิบัตริาชการครบ 6 เดือน ให้
คณะกรรมการประเมินฯ ทำการประเมิน ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 เมือ่ทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน 
ปรากฏว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้คณะกรรมประเมิน

ฯ รายงานให้นายกอบต. ทราบ 

เทศบาลประกาศใหผู้้นั้นเป็นผูผ้่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการพร้อมแจ้งผลใหผู้้ทดลอง
ปฏิบัติฯ ทราบ รายงานให้ ก.อบต.จ.นม ทราบ 

กรณีท่ี 2 เมือ่ทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน 
ปรากฏว่า ไม่เป็นที่ชัดแจง้ เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ฯ ลาคลอดบุตร ลาป่วยรักษาตัวเป็นเวลานาน
หรือลาป่วยเพราะประสบอันตรายจากการปฏิบัติ

หน้าที่ คณะกรรมการประเมินฯ จะประเมินผลรวมเมื่อ
ทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้วก็ได้ ใน
กรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองงานฯ เมื่อครบ

กำหนดให้ทำการประเมินอกีครั้ง แบง่ออกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 เมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการขยาย
ทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้คณะกรรมการประเมินฯ รายงานให้

นายกอบต. ทราบ 

เทศบาลประกาศใหผู้้นั้นเป็นผูผ้่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการพร้อมแจ้งผลใหผู้้ทดลอง
ปฏิบัติฯ ทราบ รายงานให้ ก.อบต.จ.นม ทราบ 

กรณีท่ี 2 เมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการขยายทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือไม่เหมาะสมกบั
ตำแหน่งและหน้าทีร่าชการและไม่ผ่านการประเมินไม่
ควรรับราชการต่อไป ให้นายกเทศมนตรสีั่งใหผู้้นั้นออก
จากราชการ โดยได้รับการเห็นชอบจาก ก.อบต.จ.นม 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี............/ 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 
------------------------------------------ 

 

  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ที่........../2564 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้
บรรจุและแต่งตั้ง............................................................  เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบด้วย ข้อ 144 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่  
24  ตุลาคม  2545  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 

1. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย กรรมการ 
 

ให้มีหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์ประเมินตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่...............เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
    

สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

(          ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหนา้ท่ีราชการ 

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

  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายที่  ....../2563  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2563   
ไ ด ้ บ ร ร จ ุ แ ต ่ งต ั ้ ง ผ ู ้ ส อบแข ่ ง ข ั น ได ้ เ ป ็ นพน ั ก ง านส ่ วนตำบล   ร าย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ………………………อัตราเงินเดือน ……………. บาท  
สังกัด  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       ลงวันที่  24  ตุลาคม  
2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้พนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่
วันที่ .....เดือน............ พ.ศ.………….. เป็นต้นไป 
 

   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่...............เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
    

สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

(          ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหนา้ท่ีราชการ 

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

  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายที่  ....../2563  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2563   
ไ ด ้ บ ร ร จ ุ แ ต ่ งต ั ้ ง ผ ู ้ ส อบแข ่ ง ข ั น ได ้ เ ป ็ นพน ั ก ง านส ่ วนตำบล   ร าย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ………………………อัตราเงินเดือน ……………. บาท  
สังกัด  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       ลงวันที่  24  ตุลาคม  
2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้พนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่
วันที่ .....เดือน............ พ.ศ.………….. เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่..............เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

   (            ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลตำบลทับสวาย 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป  

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชามีหน้าที ่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพจิารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง
ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสรา้ง
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผลสัมฤทธ์ิของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกัตามที่ ก.ท.กำหนด และสมรรถนะตาม
สายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

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

 ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

 ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสำนัก กอง 

หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
ผู ้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นมีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 

สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก่อนเริ่มรอบประเมินหรือในช่วงรอบประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายประกาศหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลให้ทราบโดยทั่วกัน (ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียน
ให้พนักงานส่วนตำบลทราบด้วย) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานส่วนตำบล 
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2. บันทึกข้อตกลงร่วมกันเกีย่วกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนำมาประเมนิ น้ำหนัก เป้าหมาย (หลักฐาน
บ่งช้ีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน) 
 3. ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนดตำแหน่งที่ประเมินต้องมีสมรรถนะใด ระดับใด 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมกำหนดน้ำหนักสมรรถนะ 
 4. ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 5. ผู้รับการประเมิน ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทำข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)  

6. ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นระยะ ให้
คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาผู้รับการประเมิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและสมรรถนะตาม
ข้อตกลงที่กำหนดไว้    

7. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานส่วนตำบล (ผู้รับการประเมิน) ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน   

8. ให้ผู้บังคับบัญชา(ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน) แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานส่วนตำบล (ผู้รับการ
ประเมิน) เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการประเมินไม่
ยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอย่างน้อย 1 คน ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย   

9. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลต่อไป  

10. จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ 

11. จัดทำบันทึกแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมให้คำปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม 
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็น ตามวันเวลาที่กำหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)  

13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงรายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน  

14. งานการเจ้าหน้าที ่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
พิจารณาผลการ ประเมินพร้อมลงนามในแบบประเมิน  

15. งานการเจ้าหน้าที่จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี 
พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน พร้อมจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลลงนาม และปิดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินไว้ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ  
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แผนผังขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเริม่รอบประเมินหรือช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
(โดยกำหนดผลสัมฤทธ์ิของงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

ผู้มีอำนาจประเมินและผู้รบัการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัตงิาน กำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก เป้าหมาย หรือหลักฐาน

บ่งช้ีความสำเร็จของงาน และลงนามรบัทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

เชิญประชุมและนำผลการประเมินเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานส่วนนตำบล เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็นนำเสนอต่อนายก อบต.

เพื่อทราบและพจิารณาผลการประเมิน 

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผูม้ีอำนาจประเมินผลการปฏิบัตงิานแล้วนำเสนอ
ผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไปช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) และแจง้ใหผู้้รบัการประเมินทราบพร้อมลง
ลายมือช่ือรับทราบ หากไม่ยินยอมลงลายมือช่ือให้พนักงานเทศบาลอย่างน้อย 1 คน                 

ลงลายมือช่ือเป็นพยาน 

งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสำนัก/กอง 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิานพนักงานเทศบาล โดยมี
ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น

กรรมการ ผู้รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

งานการเจ้าหน้าที่จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ทีม่ีผลการประเมินระดับดเีด่น 
ดีมาก ดี พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน พร้อมจัดทำประกาศรายช่ือผูม้ีผลการ
ประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ ลงนาม และปดิประกาศ ในที่เปิดเผยให้

ทราบโดยทั่วกัน 

เสนอผลการพจิารณาของชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนต่อไป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

------------------------------------------------ 
  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.ท.) ได้กำหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 กำหนดให้องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั ้งที่ 1 (1 
ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้คำนึงถึงระบบบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับ
สวายให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 

  

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

    
 

            (                                    ) 
           นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี        / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบลจงัหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และ
ให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับสวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วย 
 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย     ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

2. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลทีร่ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 

  

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับ ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับ
สวายต่อไป 
   

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...............เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

(                                   ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม ๒๕62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
------------------------------------------ 

 

 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 2545 
ส่วนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๓34 ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ข้อ 
11(7) ให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตำบล
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปดิเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจงูใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงประกาศรายช่ือ
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕62) ดังนี้ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ร้อยละ 
ผลการประเมิน 

๑ 
 
 

2 
 

3 
 

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

............................................... 
 

นักบริหารงานท้องถ่ิน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง) 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

91.0 
 
 

91.4 
 

92.4 
 

   

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่..............เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕64 

 
 

            (                                     ) 
           นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.  2558  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 

  “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

  “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคมถึงวันที่  31  มีนาคม 

  “ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่  30 กันยายน 

  “ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึง่ปีแรกหรือครึ่งปหีลงัทีผ่่านมาแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 6 การเลื่อนข้ันเงินเดอืนพนักงานส่วนตำบลใหเ้ลื่อนปีละสองครั้ง  ดังนี้ 

  (1)  ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัตริาชการในครึง่ปีแรก  โดยให้เลื่อนใน
วันที่  1  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

  (2)  ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนสำหรบัการปฏิบตัิราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อนใน
วันที่ 1  ตุลาคมของปีถัดไป 

  ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10  ประกอบกับข้อ 14  ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ 8  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อน
ข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งข้ัน  ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 ให้เลื่อนข้ันเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ของพนักงานส่วนตำบล  
2. จัดทำบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
3. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 

- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลมอบหมาย เป็น 
ประธานกรรมการ    

- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน    เป็น กรรมการ    
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่      เป็น เลขานุการ   

4. งานการเจ้าหน้าที่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานส่วนตำบลแต่ละคน เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

5. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติ

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
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ตนเหมาะสมกับการเปน็ข้าราชการ แล้วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลำดับตนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

6. จัดทำบันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  

7. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือน (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม) 

8. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนตำบล 
    - กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผู้

ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน 
(ระดับต้น และระดับกลาง)  

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

10. คำนวณอัตราเงินเดือน ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เพื่อคำนวณวงเงิน 
ที่ใช้เลื่อนเงินเดือน  

ครั้งที่ ๑ โควตาร้อยละ ๑๕ ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ ๑ มีนาคม หากคำนวณแล้ว
มีเศษถึงครึ่งให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็ม   

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

ครั้งที่ ๒ ฐานอัตราเงินเดือนร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่  ณ ๑ 
กันยายน   

วิธีการคิด ยอดเงินเดือนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น    = ............บาท        
วงเงินร้อยละ 6       = ............บาท    
หัก เงินที่ใช้เลื่อนข้ัน ณ 1 เม.ย.ของปี (ครั้งที่ 1)  = ............บาท    
เหลือยอดเงินที่ใช้เลื่อน ณ 1 ต.ค. (ครั้งที่ 2)       = …………บาท 

 11. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรุปพนักงานส่วนตำบลแต่ละคนได้เลื่อนข้ันเงินเดือน
เทาไหร่ พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเพื่อพิจารณาและ
ออกคำสั่งเลื่อน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม)      

12. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบ ดังนี้ - 
- ออกคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบล และบัญชีรายช่ือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม 
- จัดทำแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายช่ือพนักงานส่วนตำบล ผู้สมควรได้เลื่อนข้ันเงินเดือน 1.0 ข้ัน  
- จัดทำแบบ 1 บัญชีรายช่ือพนักงานส่วนตำบล ผู้สมควรได้เลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน    
- จัดทำแบบ ๒ บัญชีรายช่ือพนักงานส่วนตำบล ผู้ไม่สมควรหรือไม่อาจเลื่อนข้ันเงินเดือน (ถ้ามี)  
- จัดทำหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณา 
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แผนผังขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการพจิารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตำบล 

จัดทำประกาศกำหนดจำนวนครัง้การลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพือ่ประกอบการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อน

เงินเดือน และค่าตอบแทน 

แจ้งการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลทราบ และบันทึกคำสั่งการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ก.พ.7 

 
   

จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น

กรรมการ ผู้รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ   

ผู้บังคับบญัชาประเมินตามแบบประเมินเลือ่นข้ันเงินเดือนของข้าราชการ/พนกังานส่วน
ท้องถ่ิน ครั้งที่ 1/ครัง้ที่ 2 พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบตัิงาน ข้อมูลการลา มาสาย

และขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมการทำงาน มาประกอบ และเสนอ
ผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาแล้วสรปุความเห็น
นำเสนอต่อนายก อบต.เพื่อพจิารณาผลการประเมิน 

 

จัดทำคำสัง่เลื่อนข้ันเงินเดือนพนกังานส่วนตำบล ปลีะ ๒ ครัง้ / ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – 
๓๑ มีนาคม) ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)   

จัดทำหนงัสอืสง่พร้อมคำสัง่เลื่อนข้ันเงินเดือนและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.ท.จ.
ชัยนาทพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
------------------------------------------------ 

 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ข้อ 8 และข้อ 9 พนักงานส่วน
ตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ดังนั้น เพื่อให้การ
พิจารณาการเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑก์าร
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู ดังนี ้
 

๑. ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้จนถึงระดับดีมาก (60-90%) 
(2) ในครึ ่งปีที่แล้วมา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือก้าวหน้าแก่ราชการ 
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกยีรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้

ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(8) ในครึ ่งปีที ่แล้วมาสำหรับผู ้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู ่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลากิจเกินกว่า 10 วันทำการ หรือมาทำงานสายเกินกว่า 20 

ครั้ง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายไดก้ำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  
 (10) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาป่วยไม่เกิน 23 วันทำ

การ แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) (7) และวันลา ดังต่อไปนี ้
ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
ข .ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
ค. ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกิน 60 วันทำการ 
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ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรอืในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

จ. ลาพักผ่อน 
ฉ. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ซ. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
ฌ. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับวันลาไม่เกิน 23 วัน สำหรับวันลาป่วยที่ให้นับเฉพาะวันทำการ 
2. ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1  ขั้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป) 
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด

ประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคมจนถึงเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
(3) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง

หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(4) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(6) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(7) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเปน็ผลดีย่ิง
แก่ประเทศชาติ          

๓. ผู้ท่ีไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๖๐%) 
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการน้อยกว่า 4 เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการ

มาแล้วน้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 
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(7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 

(8)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ลากิจเกินกว่า 10 วันทำการ หรือมาทำงานสายเกินกว่า 20 วันทำ
การ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายไดก้ำหนดหนังสือไว้ก่อนแล้ว 

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมามีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่าหกเดือน โดยมีวันลาเกินกว่า 23 วัน
ทำการ แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม ก-ฌ 

 

  ในครึ่งปีที่แล้วมา หากพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูได้ลาหรือมาทำงานสายเกินกว่าที่
กำหนดไว้ ให้ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน อันจะทำให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี และให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่..............เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 
 

            (                                      ) 
          นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี…………./ ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------- 

 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ข้อ 14 ให้นายกองคก์าร
บริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้ พนักงานส่วนตำบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการ 
 

  เพื่อให้การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เกิด
ความโปร่งใสและยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อน ข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วย 
 

  ๑. รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย   ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย   กรรมการ 
  3. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  4. หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
  5. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบงานการเจา้หน้าที่ เลขานุการ 
    
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่...............เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 

(                                     ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี............/ ๒๕64 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งท่ี 1) 
--------------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม ๒๕58 จึงให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน ............คน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี ้
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่.........เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

      (                                    ) 
                    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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  บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลท่ีได้รบัการเลื่อนขั้นเงินเดอืน ในวันท่ี 1 เมษายน 2564 
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ท่ี............./๒๕64 ลงวันท่ี...........เมษายน 2564 

 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี เงินเดือน 
1 เม.ย. 63 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 63 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 64 

หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
         คร่ึงข้ัน ตามข้อ 8 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 
 

สำนักปลัด 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 

 

กองคลัง 
 

        
คร่ึงข้ัน ตามข้อ 8 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 

กองช่าง 
 

        
คร่ึงข้ัน ตามข้อ 8 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 

กองศึกษาฯ 
 

        
คร่ึงข้ัน ตามข้อ 8 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 

กองสวัสดิการ 
 

        
คร่ึงข้ัน ตามข้อ 8 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

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

                         (                                    )  
   ตำแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทบัสวาย 
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แบบ ๑ (พิเศษ)  
บัญชีรายชือ่พนักงานสว่นตำบล ผูส้มควรได้เล่ือนข้ันเงินเดอืน ๑.๐ ขั้น  

ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบตัิงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผูด้ำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏบิัตกิาร ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญ

การพิเศษ)  
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการทอ้งถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผูด้ำรงตำแหน่งประเภทบรหิารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดบักลาง) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวดันครราชสีมา จำนวน        คน 

ลำดับ 
 ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
เล่ือนระดับ 

เม่ือ  
วัน เดือน ป ี

อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเล่ือน 
ณ ๑ เม.ย. 63 

เงินเดือนที่ขอเล่ือน 
ณ ๑ ต.ค. 63 

เงินเดือนที่ขอเล่ือน 
ณ ๑ เม.ย. 64 

จำนวนเงินที่ใช ้
เล่ือนข้ัน
เงินเดือน 

ณ 1 เม.ย. 
64 

หมาย
เหต ุระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

 
 
 

             

       รวมเงินทั้งสิ้น 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

 
หมายเหต ุ ให้รวมเงินทุกแผ่นและรวมยอดทัง้สิ้นแผ่นสดุท้าย 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ)                    ลงชื่อ                             
      (           )                 (     )  
         ตำแหน่ง ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย       ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
       

ปกปิด 
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แบบ ๑   
บัญชีรายชือ่พนักงานสว่นตำบล ผูส้มควรได้เล่ือนข้ันเงินเดอืน 0.5 ขั้น  

ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบตัิงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผูด้ำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏบิัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญ

การพิเศษ)  
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการทอ้งถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผูด้ำรงตำแหน่งประเภทบรหิารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดบักลาง) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลงจังหวดันครราชสีมา จำนวน        คน 

 ลำดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
เล่ือนระดับ 

เม่ือ  
วัน เดือน ป ี

อายุตัว 
อายุ

ราชการ 

เงินเดือนปีงบฯ 2563 
ณ ๑ เม.ย. 63 

เงินเดือนปีงบฯ 2563 
ณ ๑ ต.ค. 63 

เงินเดือนที่ขอเล่ือน 
ณ ๑ เม.ย. 64 

จำนวนเงินที่ใช ้
เล่ือนข้ันเงินเดอืน 
ณ 1 เม.ย. 62 ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

             
             
             
             

             
       รวมเงินทั้งสิ้น  รวมเงินทั้งสิ้น  

หมายเหต ุ ให้รวมเงินทุกแผ่นและรวมยอดทัง้สิ้นแผ่นสดุท้าย 
 
     (ลงชื่อ)                    ลงชื่อ                             
      (           )                 (     )  
               ตำแหน่ง ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย               ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทบัสวาย 
       

ปกปิด 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี............/ ๒๕64 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งท่ี 2) 
--------------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม ๒๕58 จึงให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน ............คน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี ้
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่.........เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

      (                                    )  
                    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลท่ีได้รบัการเลื่อนขั้นเงินเดอืน ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ท่ี………..…./๒๕64 ลงวันท่ี...........ตุลาคม 2564 

 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี เงินเดือน 
1 ต.ค. 61 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 62 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 62 

หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
         หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา 

 
 
 

สำนักปลัด 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา  

 
 

 

กองคลัง 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา 

 
 

กองช่าง 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา 

 
 

กองศึกษาฯ 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา 

 
 

กองสวัสดิการ 
 

        
หนึ่งข้ัน ตามข้อ 9 ของ

ประกาศ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา 

 
 

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

   ตำแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทบัสวาย 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 หมวด 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ข้อ 40 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ 2 
ครั้ง ตามปีงบประมาณ  

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

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560  

ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจา้งผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี ้ที่พึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งช้ีที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
กำหนดมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

- พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

 
 
 
 
 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  

   

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง 
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- ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95  ถึง  100 คะแนน 
- ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
- ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘5 คะแนน 
- พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การ
ประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั ่วไป ให้
ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้
ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเปา้หมายและ/หรอืความสำเรจ็ของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบ
ในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวัง  

(ข) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาชั ้นต้นซึ ่งเป ็นผ ู ้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั ้งคอยให้
คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ งาน เพื ่อให้พนักงานจ้าง
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่กำหนด 

(ค) เมื่อครบรอบประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
พนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลกำหนด 
(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื ่อจัดทำบัญชีรายชื ่อพนักงานจ้าง

ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน 
(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานฯ ความ
โปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 

ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน  
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ช่วงเริ่มรอบการประเมนิ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน (ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้พนักงานจ้างทราบด้วย) 
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2. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นร่วมกับพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี ่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนำมาประเมิน น้ำหนัก 
เป้าหมาย (หลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม) 
 3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 5. พนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทำข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น (ผู้ประเมิน)  

6. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร ับการประเมินเป็นระยะ ให้คำปรึกษาและ
ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จงานที่กำหนด    

7. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ผู้รับ
การประเมิน) ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน   

9. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างต่อไป  

10. จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

11. จัดทำบันทึกแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมให้คำปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม 
รวมทั้งพิจารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาที่กำหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)  

13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงรายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน  

14. งานการเจ้าหน้าที ่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
พิจารณาผลการ ประเมินพร้อมลงนามในแบบประเมิน  

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) ของพนักงานจ้างไว้ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติงานพนักงานจา้ง 
 
 
 

ช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง  

(โดยกำหนดผลสัมฤทธ์ิของงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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ผู้บังคับบญัชาและพนักงานจ้าง กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน กำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก เป้าหมาย หรอืหลักฐานบ่งช้ี

ความสำเรจ็ของงาน และลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบตัิงานรายบุคคล 

เชิญประชุมและนำผลการประเมินเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานจ้าง เพื่อพจิารณาแล้วสรปุความเห็นนำเสนอต่อนายกเทศมนตรี

ตำบลเจ้าพระยาเพือ่พิจารณาผลการประเมิน 

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผูบ้ังคับบัญชาช้ันต้นประเมนิผลการปฏิบัตงิานแล้วนำเสนอ
ผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไปช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) และแจง้ใหผู้้รบัการประเมินทราบพร้อมลง

ลายมือช่ือรับทราบ  

งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสำนัก/กอง 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิานพนักงานจ้าง โดยมี
ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดเทศบาล ไม่น้อย

กว่า 2 คน เป็นกรรมการ ผูร้ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เปน็เลขานุการ 

เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานครบทั้ง 2 ครั้ง เสนอผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างต่อไป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

------------------------------------------------------ 
  ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จังหวัด) เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 ข้อ 39 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั ่วไปให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) ดังนี ้
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานสว่นตำบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตงิาน 
และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่ วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 และพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลกั 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะงาน
เดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  3. ระดับผลการประเมนิ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจา้ง ให้จัดกลุ่มคะแนนผล
การประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น (ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน) ดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 95 คะแนน) ดี (ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน) พอใช้ (ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
75 คะแนน) และปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน)  
    

   ประกาศ  ณ  วันที่...........เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 

(         ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทบัสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี................/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจา้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 
ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 
 

  1. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย     ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล      กรรมการ 
  3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
  4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลทีร่ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่          เลขานุการ 
  

  ให้คณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที ่ในการกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่..............เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

   (    ) 
   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557  

ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตำแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่น้อย
กว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

(2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี ้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื ่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 

ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลือ่นค่าตอบแทนในรอบปีทีแ่ล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั ้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 

120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน

หกสิบวันทำการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ

กลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 

การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
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(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชา
ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 

ข้อ 31 วรรคสาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทำประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วน

ตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื ่อนขั้นเงินเดือน/เลื ่อนเงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

2. จัดทำบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

3. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลมอบหมาย 

        เป็น ประธานกรรมการ    
- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน    เป็น กรรมการ    
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่      เป็น เลขานุการ   

4. งานการเจ้าหน้าที ่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจ้างแต่ละคน เพื ่อนำมาประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน 

5. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างแต่ละคนมาเป็นหลักในการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้อมูลการ
ลงโทษทางวินัย/อาญา แล้วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลำดับตนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

6. จัดทำบันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

7. คณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนค่าตอบแทนประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาการเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม) 
 8. คณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประชุมกำหนดร้อยละของการเลื่อน
ค่าตอบแทน และกำหนดวงเงินในการเลื่อนค่าตอบแทน ร้อยละ ๔ ของฐานค่าตอบแทน ณ ๑ กันยายนของปีที่
ประเมิน พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเพื่อพิจารณาและ
ออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)      

9. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 
10. จัดทำหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณา 
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แผนผังขั้นตอนการเลื่อนคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างทราบ และบันทึกคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทน
ในแฟ้มประวัติพนักงานจ้าง 

 
   

จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดเ ไม่น้อยกว่า 3 

คน เป็นกรรมการ ผูร้ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ   

ผู้บังคับบญัชาช้ันต้นประเมินตามแบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัตงิาน ข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้อมลูการ

ลงโทษทางวินัย/อาญา และเสนอผูบ้ังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนกังานจา้ง เพื่อพจิารณาแล้วสรปุ
ความเห็นนำเสนอต่อ นายก อบต. เพื่อพจิารณาผลการประเมิน 

 

จัดทำคำสัง่เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปลีะ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)  

จัดทำหนงัสอืสง่พร้อมคำสัง่เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเอกสารประกอบเสนอต่อ 
ก.อบต.จ.นม พจิารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
ท่ี.............../2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 
ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า 3 
คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลทับสวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกอบด้วย 
 

  1. นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย     ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล     กรรมการ 

  3. ผูอ้ำนวยการกองคลงั       กรรมการ 
  4. หัวหน้าสำนักปลัด       กรรมการ 
  5. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลทีร่ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 
       

  ให้คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ทำหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

   (              ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
    ท่ี…………/๒๕64 

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสำหรบัพนักงานจา้งขององค์การบริหารสว่นตำบล (ฉบับที่ ๓) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ข้อ ๒๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 ข้อ ๓๑ จึงเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน............ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
คำสั่งนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่.............เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

      (      ) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนคา่ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ท่ี............./2564 ลงวันท่ี............ตลุาคม 2564 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน ร้อยละท่ีใช้

เลื่อน
ค่าตอบแทน 

ค่าครองชีพ รวมเงินท้ังสิ้น หมายเหต ุณ 1 ก.ย. 62 อัตราเมื่อเลื่อน
ค่าตอบแทน 

จำนวนเงินท่ีใช้
เลื่อนค่าตอบแทน 

 
 

สำนักปลัด 
 

 
 
 

       

 กองคลัง 
 
 

        

 
 

กองช่าง 
 
 

 
 

       

 

หมายเหต ุ:  1. การพิจารณาเลือ่นค่าตอบแทนพนกังานจ้างที่มีผลการปฏิบัตงิานไม่ต่ำกว่าระดบัดีไม่เกินอัตรารอ้ยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
     2. การควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไมเ่กินรอ้ยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนกังานจ้าง ณ ๑ กันยายน 2564 ดังนี ้
         - ฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62  = (................+................+.................+.................)๔%   
        = ………………….  ๔%  =  …………………… 

                   - รวมเงินที่ใช้ปรับข้ึน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕62   = (................+................+.................+.................) = ..................บาท  
 
 
(ลงช่ือ).......................................................  (ลงช่ือ)....................................................... 
        (.....................................................)                   (....................................................) 

                    ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย                    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย 
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ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2542  

ข้อ 1 ในการข้อมีบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่ของรฐั ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำคำขอมีบัตรประจำตัวยื่นตัวบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(4) สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่า
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

(6) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ข้อ 4 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับำเหนจ็บำนาญให้มี 2 ชนิด ดังนี้ 
(1) บัตรประจำตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำด้วยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและลักษณะ 

ดังนี้ 
(ก) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ก ท้ายกฎกระทรวงนี ้
(ข) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ก ท้ายกฎกระทรวง 
การขอมีบัตรประจำตัวตาม (1) ให้แนบรูปถ่ายจำนวนสองใบพร้อมคำขอ โดยรูปถ่ายดังกล่าวให้ใช้

รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด 
ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เว้นแต่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถ่ายให้เป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด 

(2) บัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำด้วยพลาสติกสีเทาเงิน ด้านหน้ามีแถบแม่เหล็ก 
ด้านหลังมี ลายปูพื้นรูปครุฑขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดำเข้มกว่าพื้นบัตรเล็กน้อยเพื่อให้ตัวอักษรในรายการบัตร
ชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังนี้ 

(ก) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(ข) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ข ท้ายกฎกระทรวง  
ลักษณะของรูปถ่ายในบัตรประจำตัว และการแต่งกายของผู้ขอมีบัตรในรูปถ่ายในบัตรประจำตวัที่

ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวรรคสองของ (1) 
ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ ดังนี้  
1. การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1.1 การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
- บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ  
- บัตรประจำตัวหมดอายุ  
- การเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล  
- เปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายสังกัด  

1.2 ให้กรอกแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เช่น ประเภทพนักงานส่วนตำบล ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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1.3 ให้ลงลายมือช่ือผู้ขอมีบตัร ลายมือช่ือใต้กรอบรูปใหค้รบถ้วน และควรเป็นลายมือช่ือแบบเดียวกนั 
1.4 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต เอ โอ เป็นต้น 
1.5 กรณีกรอกตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะ ในช่อง

ตำแหน่งให้ระบุชื่อตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตำแหน่งให้ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ 
เป็นต้น 

1.6 การกรอกคำนำหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนำมาใช้เป็นคำนำหน้านามในการขอมีบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (อ้างอิงหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552) 

1.7 สำหรับข้าราชการบำนาญการกรอกตำแหน่งให้กรอกตำแหน่งตามประกาศเกษียณหรือตำแหน่ง
ตามคำสั่งให้ออกจากราชการ มิใช่กรอกตำแหน่งว่า “ข้าราชการบำนาญ” เช่น ตำแหน่งตามประกาศเกษียณอายุ
ราชการ คือ ตำแหน่งครู ให้กรอกว่าตำแหน่ง “ครู” ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
 2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2.1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 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 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุด
สากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับช้ันหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคำขอมีบัตร 

2.3 แบบสำเนาบัตรเก่าทุกครัง้ที่ยื่นคำขอมบีัตรประจำตัวใหม ่
2.4 กรณีบัตรสญูหายแนบใบแจง้ความของสถานีตำรวจ 
2.5 กรณีย้ายสถานศึกษาและไดร้ับแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหนง่ใหม่ เปลี่ยนตำแหนง่ และเลื่อนวิทยฐานะ 

ให้แนบสำเนาคำสั่งแตง่ตั้ง เปลี่ยนตำแหนง่ และเลื่อนวิทยฐานะ 
2.6 กรณีครผูู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัการคัดเลือก 
2.7 กรณีเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ เปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รบัอนุญาตให้เปลี่ยน

ช่ือ ช่ือสกุล เปลี่ยนคำนำหน้านาม คำสัง่แต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี 
2.8 กรณีบัตรชำรุด ให้แนบบัตรที่ชำรุดหากไม่สามารถสง่บัตรที่ชำรุดได้ให้บันทึกแจ้งสาเหตุการชำรุด 
2.9 ข้าราชการบำนาญและลูกจา้งประจำผู้รบับำเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบตัรครั้งแรกใหแ้นบ

ประกาศเกษียณหรือคำสั่งให้ออกจากราชการหรือหนังสือสั่งจ่ายบำนาญจากกรมบัญชีกลาง 
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แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานผู้ขอมีบัตรยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั (บ.จ.1) พร้อมรปูถ่าย 1 
นิ้ว 2 ใบ และเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
- คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บ.จ.1) 

นำเสนอนายก อบต. 
(เอกสารทำสำเนาเกบ็ไว้ 1 ฉบับ   

แจ้งพนักงานผู้ขอมีบัตรมารบับัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(พร้อมลงในสมุดคุมการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม ่
ตามพระราชบญัญัติบัตรประจำตัวเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 

-------------------------------------- 
เขียนที่......องค์การบรหิารส่วนตำบลทับสวาย...... 

วันที่…………….เดือน…………..……………..พ.ศ…………..… 

ข้าพเจ้าช่ือ…………………………..…….………..………..ช่ือสกลุ………………………………..…………………………....... 
เกิดวันที่……..……เดือน………..……….……….พ.ศ…………..…อาย…ุ…..…….ปี สัญชาติ……………. หมู่โลหิต……………… มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่…………..……ตรอก/ซอย……………..……….……….… ถนน………….…………………………… 
ตำบล/แขวง……………..….…………….อำเภอ/เขต…………………….….………..จังหวัด................................................... 
รหสัไปรษณีย์………………......……. โทรศัพท์…………………………………………………………………………………….….……...  
เลขหมายประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ       
ที่อยู่ปจัจบุันทีส่ามารถติดต่อได้………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท………………………………………………………………………………………………..….……….. 
รับราชการ/ ฝ่าย…………………………..………………………… กอง/สำนัก…………………………………….…………….…………
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง…………………………………………….………….…………ระดับ/ยศ………………………..…..……  
มีความประสงค์ขอมบีัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัยื่นต่อ ………………………………………………………….………..……… 
 

กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
 

  2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก       บัตรหมดอายุ      บัตรหายหรอืถูกทำลาย 
  หมายเลขของบัตรเดิม…………………………………………………… (ถ้าทราบ) 
 

  3. ขอเปลี่ยนแปลงบัตร เนือ่งจาก 
 เปลี่ยนตำแหน่ง    เลื่อนระดบั 
 เปลี่ยนช่ือตัว     เปลี่ยนช่ือสกุล  

  เปลี่ยนช่ือตัวและช่ือสกุล   ชำรุด   
  อื่นๆ …………………………………………….………… 

 

  ได้แนบรปูถ่าย 2 รปู มาพร้อมกบัคำขอนี้แล้ว และ  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ 
 

   (ลายมือช่ือ)………………………………….……..…………ผูท้ำคำขอ 
         (……………………….………….………………) 
  
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ใช้ 
    * ให้คงคำนำหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ  
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(...............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 

ผู้ออกบัตร 

 
                เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
                              ................................................... 
                         ช่ือ-สกุล.................................................... 
                         ตำแหน่ง................................................... 
                                               
 
 

………………………. 
   ลายมือชื่อ 
 หมู่โลหิต โอ 
 
 

 
 
 
 

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

พนักงานส่วนตำบล 
เลขที่........./๒๕64 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
วันออกบัตร 3/ต.ค./๒๕64 บัตรหมดอายุ 2/ต.ค./๒๕70 

 
 
 
 
 

 


