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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการทํางานของนักทรัพยากรบุคคลและบุคคลที่
ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล ที่เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะ
สามารถทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ึนตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
การมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และยังจะเปนประโยชนตอการ
เผยแพรใหบุคคลตางๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนขึ้น  

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานและผูที่เก่ียวของทุกระดับ ทั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดและขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงใหงาน
บริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
 

งานบริหารงานบุคคล 
    มกราคม 256๕ 
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วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือใชสําหรับเปน
แนวทางการทํางานของกระบวนงานแตละประเภทดานการบริหารงานบุคคล โดยระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียด
ของการดําเนินงานตางๆ ในความรับผดิชอบตามภาระงานหนาที่ โดยมวีัตถุประสงคดังนี ้

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ใชเปนเกณฑมาตรฐานในการทํางาน     
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการทํางานและบริหารจัดการลําดับงานใหเปนไปตามแผนงานที่

กําหนด 
3. เพ่ือทราบกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผูติดตอระสานงาน 

กับหนวยงานอื่น และเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง     
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการฝกอบรมและการแจงรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานใหกับ ผูปฏิบัติงาน

ได 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การเจาหนาที่ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
เพ่ือใหเปนปจจุบันและประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความตองการและความจําเปนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู ละการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

1.4 ศึกษา รวมรวม และวิเคราะหขอมูลดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนตางๆ ที่
เก่ียวของ เพื่อไปประกอบการจัดทําโครงสรางองคกร โครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและ
การแบงงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.5 ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนง และการวางแผน
อัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ตําแหนงและการกําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองตามหนาที่และความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจนและ
เหมาะสมในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน 

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารคาตอบแทน 

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย กา
รักษาวินัยและจรรยา 

1.9 ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม 
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ

สอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อนระดับ เปนตน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารง
ตําแหนง 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 



 

 

 4. ดานการบริหาร 
4.1 ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานที่เก่ียวของ เอกชน ขาราชการ พนักงาน

หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางความ
เขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภาคกิจของ
บุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตางๆ 

4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีหนังสือสํารวจความประสงคให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน 
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจัดทําหนังสือแจงการสํารวจและประสงคขอ กสถ.ดําเนินการ

สอบแขงขัน สงไปยังประธาน ก.ท.จ.นครราชสีมา 
3. เมื่อ กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะเจาของบัญชีผูสอบแขงขัน

ไดเรียกผูสอบแขงขันมารายงานตัวเพ่ือเลือกที่บรรจุแตงตั้ง 
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงผานสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมาใน

การสงรายชื่อผูสอบแขงขันไดที่ประสงคจะไปบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอให กสถ.
ดําเนินการสอบแขงขัน   

5. ผูมาบรรจุแตงตั้งเขารับราชการมารายงานตัวท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคายพรอม
เอกสารที่เก่ียวของของผูสมัครสอบ (เอกสารท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดใสซองเอกสารมาให) 
 6. องคการบริหารสวนตําบลฯ จัดทําบันทึกเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือขอ
ความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง และสงหนังสือเสนอตอ ก.ท.จ.นครราชสีมา เพื่อขอรับความเห็นชอบ(โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวของตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดใสซองเอกสารมาใหกับผูมาบรรจุแตงตั้งเขารับ
ราชการ) 
 7. เม่ือ ก.ท.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการแลว 

8. องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ดําเนินการดังนี ้
    - จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
    - บันทึกทะเบียนประวัติขาราชการบรรจุใหมลงแฟมประวัติพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 1 

ฉบับ ไวที่ตนสังกัดที่บรรจุ และอีก 1 ฉบับ เพ่ือสงใหจังหวัดเก็บ โดยขอมูลตองตรงกันทั้ง 2 ฉบับ)  
    - สงหนังสือรายงานการบรรจุแตงตั้ง เรียน ประธานกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดนครราชสีมา(ก.ท.จ.นครราชสีมา) (โดยแนบสําเนาคําสั่งบรรจุแตงตั้ง พรอมสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
1 ฉบับ เพ่ือไปเก็บในแฟมของจังหวัด 

9. งานการเจาหนาที่จัดทําบันทึกเสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาผูมาบรรจุ
แตงตั้ง และจัดทําหนังสือเพ่ือขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันท่ีผูบรรจุแตงตั้งจบการศึกษา เม่ือสถาบันที่ผูบรรจุ
แตงตั้งจบการศึกษาแจงผลตรวจสอบวาสําเร็จการศึกษาจริง นําผลการตรวจสอบเก็บไวในทะเบียนประวัติของ
ขาราชการผูนั้น   

10. งานการเจาหนาที่จัดทําบันทึกเสนอตอนายกเทศมนตรีเพ่ือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและ
จัดทําหนังสือเพื่อขอสงตัวขาราชการบรรจุใหมไปพิมพ ลายนิ้วมือไปยังยังหัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัด
นครราชสีมาสถานีตํารวจภูธรนครราชสีมา(สงไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ) เมื่อไดผลพิมพลายนิ้วมือจากสถานีตํารวจ จัดเก็บผลพิมพลาบนิ้วมือ(สําเนา) ไวในทะเบียนประวัติของ
ขาราชการบรรจุใหมผูนั้น 

 
 
 
 

การบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
(กรณีขอใชบัญชผีูสอบแขงขันได) 

 



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการบรรจบุุคคลเขารับราชการ 
(กรณีรองขอให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน) 

 
 
 
 
  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมฯ สํารวจอัตราวางและประสงครองขอ กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายทําหนังสือแจงการสํารวจและประสงคขอ กสถ.

ดําเนินการสอบแขงขัน สงไปยังประธาน ก.ท.จ.นครราชสีมา 

เมื่อ กสถ.ดําเนินการสอบcละไดบุคคลมาแลว กรมสงเสริมฯ ในฐานะเจาของบัญชีผู

สอบแขงขันไดเรียกผูผานการสอบแขงขันมารายงานตัว 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดรับแจงรายชื่อผูบรรจุแตงตั้งแลว ใหทําหนังสือ

ขอความเห็นชอบเพ่ือขอให ก.ท.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายออกคําสั่งบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล แลวรายงานการบรรจุแตงตั้งให ก.ท.จ.นครราชสีมาทราบ

จังหวัดนครราชสีมาจัดสงรายชื่อผูมารายงานตัวและสําเนาใบสมัครสอบพรอม

เอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 



 

 

 
 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่.........../2561 

เรื่อง  บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  
------------------------------------------ 

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขัน พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุม ครั้งที่
......../............. เม่ือวันที.่...........เดือน...........................พ.ศ..............จึงใหบรรจุผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปน
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จํานวน..............ราย 
 

โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงดังกลาวมีกําหนด 6 เดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี ้

 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที.่...........เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2561เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
      

(   ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

ตัวอยาง 



 

 

 
 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545  

ขอ 124 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการทดลองหนาที่
ราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน และ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณีที่ไมผานการประเมิน
ไมควรใหรับราชการตอไปก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  

ขอ 127 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทอดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได
ตามความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน ความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความประพฤติ 
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ  

ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกสองคน ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาท่ีดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่งคน 

ขอ 131 ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่กําหนดไว ทําการ
ประเมินผลสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมิน
ครั้งที่สองเม่ือทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือน 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      เปน ประธาน
กรรมการ 

- หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองท่ีพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นสังกัด เ ป น 
กรรมการ 

- นักทรัพยากรบุคคล/เจาหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย   เปน กรรมการ 
 2. จัดทําแบบประเมินตามหัวขอที่กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเปนผูประเมิน เมื่อผลการประเมินผานการทดลองปฏิบัติราชการ 
 3. ออกคําสั่งใหพนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูนั้น 
 4. จัดทําหนังสือสงรายงาน ก.ท.จ.นครราชสีมา ทราบ เรื่อง การพนทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดย
แนบเอกสารดังนี ้
  - สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
  - สําเนาคําสั่งใหพนการทดลองปฏิบัติราชการ 
 5. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พนทดลองปฏิบัติราชการ) 
 
 
 

การทดลองปฏิบัติราชการ 
 



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําบนัทึกขอความเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เมื่อครบกําหนด 3 เดือนใหประเมิน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินตามกระบวนการ
และตามแบบที่กําหนด แบงออกเปน 2 กรณ ี

กรณีที่ 1 ผลการทดลองปฏิบัตริาชการต่ํากวา
เกณฑ (รอยละ 60) ใหประธานกรรมการประเมิน

ฯ รายงานใหนายกองคการบริหารสวนตาํบล
ทราบในโอกาสแรกที่เสรจ็สิ้นการประเมิน 

กรณีที่ 2 ผลการทดลองปฏิบัตริาชการไมต่าํกวาเกณฑ 
(รอยละ 60) ใหประธานกรรมการประเมิน รายงานใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินทั้ง 

2 ครั้ง 

กรณีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออกจาก
ราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลใหความ

เห็นชอบและมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.นครราชสีมา ภายใน 5 วันทําการนับ

แตวันที่ไดรับรายงานพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และสง
คําสั่งไปยัง ก.ท.จ.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง 

เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน ใหคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทําการประเมิน ซึง่แบงออกเปน 2 กรณี 

กรณีที่ 1 เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน 
ปรากฏวา เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการใหคณะกรรมประเมินฯ 
รายงานใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลทราบ 

องคการบริหารสวนตําบลประกาศใหผูนั้นเปนผูผาน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงผลใหผู

ทดลองปฏิบัติฯ ทราบ รายงานให ก.ท.จ.
นครราชสีมาทราบ 

กรณีที่ 2 เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน ปรากฏ
วา ไมเปนที่ชดัแจง เนื่องจากผูทดลองปฏิบัติหนาทีฯ่ ลา

คลอดบุตร ลาปวยรักษาตัวเปนเวลานานหรือลาปวย
เพราะประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ 

คณะกรรมการประเมินฯ จะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการครบ 6 เดือนแลวก็ไดในกรณีที่มีการ
ขยายระยะเวลาทดลองงานฯ เมื่อครบกําหนดใหทําการ

ประเมินอีกครั้ง แบงออกเปน 2 กรณี 

กรณีที่ 1 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการขยายทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว ปรากฏวาเปนผูมีความรู

ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ราชการให
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานใหนายกองคการ

บริหารสวนตาํบลทราบ 

องคการบริหารสวนตําบลประกาศใหผูนั้นเปนผูผานการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงผลใหผูทดลอง
ปฏิบัติฯ ทราบ รายงานให ก.ท.จ.นครราชสมีาทราบ 

กรณีที่ 2 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการขยายทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว ปรากฏวา ไมมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงและหนาที่ราชการและไมผานการประเมนิไมควร
รับราชการตอไป ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลสั่งใหผู

นั้นออกจากราชการ โดยไดรบัการเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
นครราชสีมา 



 

 

 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่.........../2561 

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

 

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่........../2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได
บรรจุและแตงตั้ง............................................................ เปนพนักงานเทบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยใหเริ่มทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบดวย ขอ 124 และ 130 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ดังนี้ 
 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
 

ใหมีหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑประเมินตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
   

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่...............เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
    

สั่ง  ณ  วันที.่............เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 

(   ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่............/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ราย.................................................. วุฒิ
การศึกษา...........................................สาขา..................................................... ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน (ตําแหนงเลขที่ 09-2-01-4101-001) งานธุรการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโดยใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2562 นั้น 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕และมาตรา ๒๓แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๑๓๔ 
ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕                จึงใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสามัญดังกลาวพนจากการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่..............เดอืน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(   ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

ขอ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น ไดแก การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืนๆ การใหเงินรางวัลประจําป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน การแตงตั้ง
ขาราชการ การใหออกจากราชการ การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพ่ือเปนการเสริมสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ขอ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท.กําหนด และสมรรถนะตาม
สายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด อยางนอย 3 สมรรถนะ 

ขอ 8 ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลปละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปงบประมาณ 

ครั้งที ่1 ระหวางวันที่  1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 
ครั้งที ่2 ระหวางวันที่  1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

 ขอ 9 ในแตละรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาจัดกลุมตามผลคะแนน แบงเปน 5 ระดับ 

ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 
ระดับพอใช ตองมชีวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 

 ขอ 10 ผูบังคับบัญชาตามขอ 5 เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการสํานัก กอง 

หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 
ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 

สําหรับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่อยูใตบังคับบัญชา 
โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

 



 

 

1. กอนเริ่มรอบประเมินหรือในชวงรอบประเมิน องคการบริหารสวนตําบลหนองคายประกาศหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลใหทราบโดยทั่วกัน (ทําบันทึก
ขอความแจงเวียนใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย) 

2. บันทึกขอตกลงรวมกันเก่ียวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนํามาประเมิน น้ําหนัก เปาหมาย 
(หลักฐานบงชี้ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน) 
 3. ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินและผูรับการประเมิน กําหนดตําแหนงท่ีประเมินตองมีสมรรถนะใด ระดับใด 
ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมกําหนดน้ําหนักสมรรถนะ 
 4. ผูมีอํานาจหนาที่ประเมินและผูรับการประเมิน ลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 5. ผูรับการประเมิน ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตามที่จัดทําขอตกลงไวกับผูบังคับบัญชา(ผูประเมิน)  

6. ผูบังคับบัญชา(ผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินเปนระยะ ให
คําปรึกษา แนะนํา และพัฒนาผูรับการประเมิน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและสมรรถนะตาม
ขอตกลงที่กําหนดไว    

7. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผูบังคับบัญชา(ผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ผูรับการประเมิน) ตามขอตกลงที่ไดทําไวเมื่อตนรอบการประเมิน   

8. ใหผูบังคบับัญชา(ผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน) แจงผลการประเมินแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
(ผูรับการประเมิน) เปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับการ
ประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอย 1 คน ใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย   

9. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตอไป  

10. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ 
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปน
เลขานุการ 

11. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม 
รวมถึงพิจารณาใหความเห็น ตามวันเวลาที่กําหนด (พรอมบันทึกรายงานการประชุม)  

13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินรับทราบพรอมลงรายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน  

14. งานการเจาหนาที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอตอนายกเทศมนตรีฯ พิจารณาผลการ 
ประเมินพรอมลงนามในแบบประเมิน  

15. งานการเจาหนาที่จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดน ดีมาก ดี 
พอใช และระดับปรับปรุงไวใหชัดเจน พรอมจัดทําประกาศรายชื่อผู มีผลการประเมิน “ดีเดน” เสนอตอ
นายกเทศมนตรีลงนาม และปดประกาศในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 

16. การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสํานัก/กอง เก็บสําเนาแบบประเมินของขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถ่ินในสังกัดไวที่สํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และใหสํานักงานปลัด/งานการ
เจาหนาที่จัดเก็บตนฉบับแบบประเมินไวในแฟมประวัติ   

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไว เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ  



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนเริ่มรอบประเมินหรือชวงเริ่มรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

(โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไมนอยกวารอยละ 70) 

ผูมีอํานาจประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย หรือหลักฐาน

บงชี้ความสําเร็จของงาน และลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาแลวสรุปความเห็นนําเสนอ

ตอนายกเทศมนตรีตําบลเจาพระยาเพื่อทราบและพิจารณาผลการประเมิน 

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ใหผูมีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนําเสนอ
ผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง (ถามี) และแจงใหผูรับการประเมินทราบพรอมลง

ลายมือชื่อรับทราบ หากไมยนิยอมลงลายมือชื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
อยางนอย 1 คน                 ลงลายมือชื่อเปนพยาน 

งานการเจาหนาที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการ

ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ 

งานการเจาหนาที่จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินระดับดีเดน 
ดีมาก ดี พอใช และระดับปรับปรุงไวใหชัดเจน พรอมจัดทําประกาศรายชื่อผูมีผลการ

ประเมิน “ดีเดน” เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ ลงนาม และปดประกาศ ใน
ที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 

เสนอผลการพิจารณาของชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตอคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนตอไป 



 

 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

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

  โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.ท.) ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน กอนเริม่รอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี ้
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ใหคํานึงถึงระบบ
บริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 
สวน ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน 
  2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปที่ ก.ท. กําหนด ไดแก 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคายใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมี
เกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม 

  

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

 
            () 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที ่      / ๒๕62 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

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

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ขอ 13 
ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 
คน เปนกรรมการ และใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนเลขานุการ องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕62ประกอบดวย 
 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เลขานุการ 

  

ใหคณะกรรมการฯมีหนาที่ใหคําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับ กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายตอไป 
  

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่งณวันที.่..............เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

() 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

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

 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม 
2545 สวนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ขอ ๓34 ใหนําระบบเปดมาใชในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 11(7) ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงประกาศ
รายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕61 – 
๓๑ มีนาคม ๒๕62) ดังนี ้

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง รอยละ 
ผลการประเมิน 

๑ 
 
 

2 
 

3 
 

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

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

นักบริหารงานทองถ่ิน 
(รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
ตน) 
 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

91.0 
 
 

91.4 
 

92.4 
 

   

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่..............เดอืน เมษายน  พ.ศ.๒๕62 

 
 

            () 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดย
ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

ขอ 5 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลปละสองครั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 

ขอ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลใหเลื่อนปละสองครั้ง  
ครั้งท่ี 1 เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อนในวันที่ 1 

เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
ครั้งที่ 2 เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนในวันที่ 1 

ตุลาคมของปถัดไป 
 ขอ 14 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ และใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการ 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. เริ่มรอบการประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  
2. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน
เงินเดือน และคาตอบแทน 

3. จัดทําบันทึกเสนอตอนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวย 

- รองนายกเทศมนตรีหรือผูที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เปน ประธานกรรมการ    
- หัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน    เปน กรรมการ    
- ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี      เปน เลขานุการ   

5. งานการเจาหนาที่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแตละคน เพ่ือ
นํามาประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

6. ผูบังคบับัญชาชั้นตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ แลวรายงานผลการพิจารณาเสนอตอผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับตนถึง
นายกเทศมนตร ี

7. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล 



 

 

8. คณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนด เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน (พรอมบันทึกรายงาน
การประชุม) 

9. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยแบงกลุมพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
    - กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผู

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) กลุมผูดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น 
(ระดับตน และระดับกลาง) 

    -. กลุมดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ(ระดับเชี่ยวชาญ) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น (ระดับสูง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน(ระดับสูง) และศึกษานิเทศกที่ไมมีวิทยฐานะรับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 

10. คาํนวณอัตราเงินเดือน ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามบัญชีถือจายเงินเดือน เพ่ือคํานวณวงเงิน 
ที่ใชเลื่อนเงินเดือน  

ครั้งที่ ๑ โควตารอยละ ๑๕ ของจํานวนขาราชการที่ครองตําแหนงอยู ณ ๑ มีนาคม หากคํานวณ
แลวมีเศษถึงครึ่งใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม   

วิธีการคิด     จํานวนขาราชการทั้งหมด X 15%  = ............คน    
นํายอดเงินเดือนรวมท้ังหมด X 6%  = ............บาท    
เงินที่ใชเลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย.ของป (ครั้งท่ี 1)  = ............ บาท  

ครั้งที่ ๒ ฐานอัตราเงินเดือนรอยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของขาราชการที่ครองตําแหนงอยู  ณ ๑ กันยายน   
วิธีการคิด ยอดเงินเดือนปจจุบันรวมทัง้สิ้น    = ............บาท        

วงเงินรอยละ 6       = ............บาท    
หัก เงินที่ใชเลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย.ของป (ครั้งที่ 1)  = ............บาท    
เหลือยอดเงินท่ีใชเลื่อน ณ 1 ต.ค.(ครั้งท่ี 2) = …………บาท 

 11. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรุปพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแตละคนได
เลื่อนขั้นเงินเดือนเทาไหร พรอมสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะ แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เพ่ือพิจารณาและออกคําสั่งเลื่อน ปละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม)      

12. งานการเจาหนาที่จัดทําเอกสารประกอบ ดังนี ้- 
- ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และบัญชีรายชื่อพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม 
- จัดทําแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ผูสมควรไดเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 1.0 ขั้น 
- จัดทําแบบ 1 บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น    
- จัดทําแบบ ๒ บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ผูไมสมควรหรือไมอาจเลื่อนขั้น

เงินเดือน (ถามี) 
- จัดทําแบบ 5/1 บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 

มีนาคม และวันที่ 1 ตุลาคม  
- จัดทําแบบ 5/2 บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 

มีนาคม และวันที่ 1 ตุลาคม 
- จัดทําหนังสงรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

นครราชสีมาเพ่ือพิจารณา 



 

 

แผนผังขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น

เงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน 

แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทราบ และบันทึกคําสั่ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลงในบัตรประวัติพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ก.พ.7 

 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ประกอบดวยประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน 

เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ   

ผูบังคบับัญชาประเมินตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถิ่นครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการลา มาสาย

และขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมการทํางาน มาประกอบ และเสนอ
ผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไป 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน เพื่อพิจารณาแลวสรุปความเห็น
นําเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเจาพระยาเพื่อพิจารณาผลการประเมิน 

 

จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ปละ ๒ ครั้ง / ครั้งท่ี ๑ 
(๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) ครั้งท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)   

จัดทําหนังสือสงพรอมคาํสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและเอกสารประกอบเสนอตอ ก.ท.จ.
ชัยนาทพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 



 

 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบล 
และการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ขอ 8 และ
ขอ 9 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑตามประกาศดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามประกาศขางตน องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคายจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานครู ดังนี ้
 

๑. ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใชจนถึงระดับดีมาก (60-90%) 
(2) ในครึ่งปที่แลวมา ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือกาวหนาแกราชการ 
(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกพักราชการเกินกวา ๒ เดือน 
(5) ในครึ่งปที่แลวมาไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(6) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนหรือได

ปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนกอนถึงแกความตาย 
(7) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน 
(8) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน 
(9) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลากิจเกินกวา 10 วันทําการ หรือมาทํางานสายเกินกวา 20 

ครั้ง ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  
 (10) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาปวยไมเกิน 23 วันทํา

การ แตไมรวมถึงวันลาตาม(6) (7) และวันลา ดังตอไปนี ้
ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
ข .ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
ค.ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกิน 60 วันทําการ 

ตัวอยาง 



 

 

ง. ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที ่

จ. ลาพักผอน 
ฉ.ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
ซ. ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตาม

กฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
ฌ. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 การนับวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลาปวยท่ีใหนับเฉพาะวันทําการ 
2. ผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น 

ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 1  ข้ันในแตละครั้ง ตองอยูในหลักเกณฑที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ 
ดังตอไปนี้ดวย 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน (ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป) 
(2) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด

ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถึงเปนตัวอยางที่ดีได 
(3) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษและทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใช
การคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

(4) ปฏิบัติงานตามหนาที่ท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(5) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(6) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(7) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง
แกประเทศชาติ          

๓. ผูที่ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวา ๖๐%) 
(2) ในครึ่งปที่แลวมาถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักวาโทษภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน  

(๓) ในครึ่งปที่แลวมาถูกพักราชการเกินกวา ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการนอยกวา 4 เดือนหรือไดปฏิบัติราชการ

มาแลวนอยกวา 4 เดือนกอนถึงแกความตาย 
(6) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวา 4 เดือน 
(7)  ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวา 4 เดือน 



 

 

(8)  ในครึ่งปที่แลวมา ลากิจเกินกวา 10 วันทําการ หรือมาทํางานสายเกินกวา 20 วัน
ทําการ ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดกําหนดหนังสือไวกอนแลว 

(9) ในครึ่งปที่แลวมามีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวาหกเดือน โดยมีวันลาเกินกวา 23 วัน
ทําการ แตไมรวมถึงวันลาตาม ก-ฌ 

 

  ในครึ่งปที่แลวมา หากพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานครูไดลาหรือมาทํางาน
สายเกินกวาที่กําหนดไว ใหผูบังคบับัญชาควรพิจารณาประเมินใหอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน อันจะทําใหผูนั้นไม
สามารถไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป และใหผูบังคับบัญชารายงานตอ
นายกเทศมนตรี เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหยอนความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

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

            () 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  กําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู

และพนักงานจาง  
เพื่อประกอบการพจิารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน 

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

 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ขอ 8 (8) การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกําหนด
เปนหนังสือไวกอนแลว โดยคาํนึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

ตามแผนอัตรากําลังสามปขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล 14 อัตรา และพนักงานจาง 15 อัตรา รวมทั้งสิ้น 29 อัตรา โดยแตละตําแหนงมีภารกิจหนาที่
แตกตางกันไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบแตละงานตางกัน มีความชํานาญงานในหนาที่
แตกตางกัน โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีพื้นท่ีความรับผิดชอบจํานวน 6 หมูบาน มีแมน้ําเจาพระยา
ไหลผาน ทําใหที่ผานมา ประสบปญหาน้ําทวมและปญหาภัยแลง เปนประจําทุกป ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคายจึงจําเปนตองเตรียมพรอมตอสถานการณที่อาจเกิดข้ึนได และเพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาว
ขางตน ลักษณะงาน สภาพพ้ืนที่ และจํานวนบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงไดกําหนดจํานวนครั้ง
การลา และการมาทํางานสาย เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง รวมถึงการ
พิจารณาในการตอสัญญาจางของพนักงานจาง ดังนี ้

๑. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง ในครึ่งปที่แลวมากอนการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนคาตอบแทน จะตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๒. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง ในครึ่งปที่แลวมากอนการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนคาตอบแทน จะตองมีวันลาและการมาทํางานสาย ดังนี ้  

2.1 มาทํางานสายเกินกวา.........ครั้งหรือลากิจเกินกวา.........วันทําการ ใหผูบังคับบัญชาประเมินอยู
ในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน อันจะทําใหผูนั้นไมสามารถไดรับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเงินรางวัลประจําป 

2.2 มาทํางานสายเกินกวา..........ครั้ง หรือลากิจเกินกวา.........วันทําการ ใหผูบังคับบัญชารายงาน
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ฐาน
หยอนความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

โดยการลาตางๆ ขอใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจางแตละคนได
พิจารณาถึงความจําเปนของเหตุแหงการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนในพ้ืนที่เปนสําคัญ 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

ตัวอยาง 



 

 

 
          

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที…่………./ ๒๕62 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ขอ 14 
ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทํา
หนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุก
ประเภทและระดับตําแหนง ประกอบดวย ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปน
กรรมการ และใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
เปนเลขานุการ 
 

  เพ่ือใหการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตาม
หลักเกณฑเกิดความโปรงใสและยุติธรรมองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕62ประกอบดวย 
 

  ๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    ประธาน
กรรมการ 
  2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    กรรมการ 
  3. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
  4. หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
  5. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที ่ เลขานุการ 
   

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่งณวันท่ี...............เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕62 

 
 
 

() 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 

 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่.........../ ๒๕62 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ครั้งที่ 1) 
--------------------------------------------- 

 
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 จึงใหเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ครั้งที่ 
1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน ............คนรายละเอียดตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี ้
 
  ทั้งนี้ตั้งแตวันที๑่  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕62  เปนตนไป 
 
   สั่ง ณ วันที.่........เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

      () 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

ตัวอยาง 



 

 

 
 

บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที.่............/๒๕62 ลงวันท่ี...........เมษายน 2562 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ เงินเดือน 
1 เม.ย. 61 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 61 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 62 

หมายเหตุ 

ระดบั ขั้น ระดบั ขั้น ระดบั ขั้น 
         ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 
 

สํานกัปลัด 
 

        
หนึ่งขั้น ตามขอ 9 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

 

กองคลัง 
 

        
ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

กองชาง 
 

        
ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

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

   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 

  



 

 

แบบ ๑ (พเิศษ)  
บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ผูสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑.๐ ขั้น  

ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททัว่ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชาํนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ (ระดับปฏิบัตกิาร ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอาํนวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวนคน 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย
เหต ุ

ระดับ ขั้น ระดับ ข้ัน ระดับ ขั้น 
 
 
 

             

       รวมเงินทั้งสิน้  รวมเงินทั้งสิน้   
หมายเหตุ  ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดทั้งสิน้แผนสุดทาย 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ)            ลงชื่อ      
   (    )           (     ) 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 
   

 
 
 
 

ปกปด 



 

 

 
แบบ ๑ 

บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ขั้น  
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททัว่ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชาํนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ (ระดับปฏิบัตกิาร ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ)  
กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอาํนวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวนคน 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

เงินเดือนปงบฯ 2561 

ณ ๑ เม.ย. 61 
เงินเดือนปงบฯ 2561 

ณ ๑ ต.ค. 61 
เงินเดือนที่ขอเลื่อน 

ณ ๑ เม.ย.62 
จํานวนเงินที่ใช 

เลื่อนข้ันเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

             
             
             
             

             
       รวมเงินทั้งสิน้  รวมเงินทั้งสิน้  

หมายเหตุ  ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดทั้งสิน้แผนสุดทาย 
 
 

 
     (ลงชื่อ)            ลงชื่อ      
   (    )           (     ) 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 
   
 

 

ปกปด 



 

 

 
 

แบบ 5/1  
บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อคาํนวณจํานวนผูที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา 

สวนราชการ 

จํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตาํบลแยกตามระดบั 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการทองถิน่ ประเภทบรหิารทองถิ่น รวม 

คน 
รวม 

จํานวนเงิน 
หมาย
เหตุ ระดับ 

ปฏิบัติงาน 
ระดับ 

ชํานาญงาน 
ระดับ
อาวุโส 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญ

การ 

ระดับ 
ชํานาญ

การ 
พิเศษ 

ระดับ 
เชี่ยวชาญ 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ปลัด/รองปลัด                 
สํานักปลัด                 
กองคลัง                 
กองชาง                 

รวม                 
              6%   

 
 
 
(ลงชื่อ)           ลงชื่อ      
 (     )       (     ) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล      ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 

ปกปด 



 

 

แบบ 5/2 
บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

สําหรับคํานวณเล่ือนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 1 ขั้นไมเกินรอยละ 15 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 

 

กลุมระดับ 
รวม 
(คน) 

ผูสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้น 

0.5 ขั้น 

ผูสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้น 

1.0 ขั้น 
หมายเหตุ 

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  
(ระดับปฏิบัติงาน) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับชํานาญการ) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น  
(ระดับตน) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น  
(ระดับตน) 

    

รวม     

 
 
 
(ลงชื่อ)     ลงชื่อ      
 (    )   (    ) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล          ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกปด 



 

 

 
 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่.........../ ๒๕62 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ครั้งที่ 2) 
--------------------------------------------- 

 
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 จึงใหเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ครั้งที่ 
2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน ............คนรายละเอียดตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี ้
 
  ทั้งนี้ตั้งแตวันที๑่  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  เปนตนไป 
 
   สัง่ ณ วันที่.........เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

()  
    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 

ตัวอยาง 



 

 

 
บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่………..…./๒๕62 ลงวันที.่..........ตุลาคม 2562 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ เงินเดือน 
1 ต.ค. 61 

เงินเดือน 
1 เม.ย. 62 

เงินเดือน 
1 ต.ค. 62 

หมายเหตุ 

ระดบั ขั้น ระดบั ขั้น ระดบั ขั้น 
         ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 
 

สํานกัปลัด 
 

        
หนึ่งขั้น ตามขอ 9 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

 

กองคลัง 
 

        
ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

กองชาง 
 

        
ครึ่งขั้น ตามขอ 8 ของ

ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พ.ศ.2558 ลว 30 
ธ.ค.58 

 
 

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

   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 

  



 

 

แบบ ๑ (พเิศษ)  
บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ผูสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑.๐ ขั้น  

ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททัว่ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชาํนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ (ระดับปฏิบัตกิาร ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ)  

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอาํนวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวนคน 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ ต.ค. 61 

เงินเดือนที่ขอเลื่อน 
ณ ๑ เม.ย. 62 

จํานวนเงินที่ใช 
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 

หมาย
เหต ุ

ระดับ ขั้น ระดับ ข้ัน ระดับ ขั้น 
 
 
 

             

       รวมเงินทั้งสิน้  รวมเงินทั้งสิน้   
หมายเหตุ  ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดทั้งสิน้แผนสุดทาย 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ)            ลงชื่อ      
   (    )           (     ) 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 
   

 
 
 
 

ปกปด 



 

 

 
แบบ ๑ 

บัญชีรายชื่อพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ขั้น  
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททัว่ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชาํนาญงาน และระดับอาวุโส) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ (ระดับปฏิบัตกิาร ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ)  
กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอาํนวยการทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น (ระดับตน และระดับกลาง) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวนคน 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เลื่อนระดับ 

เมื่อ  
วัน เดือน ป 

อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

เงินเดือนปงบฯ 2561 

ณ ๑ เม.ย. 61 
เงินเดือนปงบฯ 2561 

ณ ๑ ต.ค. 61 
เงินเดือนที่ขอเลื่อน 

ณ ๑ เม.ย.62 
จํานวนเงินที่ใช 

เลื่อนข้ันเงินเดือน 
ณ 1 เม.ย. 62 ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

             
             
             
             

             
       รวมเงินทั้งสิน้  รวมเงินทั้งสิน้  

หมายเหตุ  ใหรวมเงินทุกแผนและรวมยอดทั้งสิน้แผนสุดทาย 
 
 

 
     (ลงชื่อ)            ลงชื่อ      
   (    )           (     ) 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 
   
 

 

ปกปด 



 

 

 
 

แบบ 5/1  
บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อคาํนวณจํานวนผูที่สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา 

สวนราชการ 

จํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตาํบลแยกตามระดบั 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการทองถิน่ ประเภทบรหิารทองถิ่น รวม 

คน 
รวม 

จํานวนเงิน 
หมาย
เหตุ ระดับ 

ปฏิบัติงาน 
ระดับ 

ชํานาญงาน 
ระดับ
อาวุโส 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญ

การ 

ระดับ 
ชํานาญ

การ 
พิเศษ 

ระดับ 
เชี่ยวชาญ 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ระดับ 
ตน 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
สูง 

ปลัด/รองปลัด                 
สํานักปลัด                 
กองคลัง                 
กองชาง                 

รวม                 
              6%   

 
 
 
(ลงชื่อ)           ลงชื่อ      
           (     )             (     ) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล      ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 

ปกปด 



 

 

แบบ 5/2 
บัญชีแสดงจํานวนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลผูครองตําแหนง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 

สําหรับคํานวณเล่ือนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 1 ขั้นไมเกินรอยละ 15 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 

กลุมระดับ 
รวม 
(คน) 

ผูสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้น 

0.5 ขั้น 

ผูสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้น 

1.0 ขั้น 
หมายเหตุ 

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  
(ระดับปฏิบัติงาน) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
(ระดับชํานาญการ) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น  
(ระดับตน) 

    

- กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น  
(ระดับตน) 

    

รวม     

 
 
 
(ลงชื่อ)     ลงชื่อ      
 (    )   (    ) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล          ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกปด 



 

 

 
 
 
 
  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 หมวด 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ขอ 40 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ปละ 2 
ครั้ง ตามปงบประมาณ  

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

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 

ขอ 39 การประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี ้
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
(ง) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่สงผลตอความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบงชี้ที่พึงประสงคของแตละ
สมรรถนะแลวใหประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจางเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
และพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลกําหนดมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

- พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

- พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ 
เชนเดียวกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแต
กรณ ี

- พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

ในแตละรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง  

- ดีเดน ตั้งแตรอยละ 95  ถึง  100 คะแนน 
- ดีมาก ตั้งแตรอยละ ๘๕  แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน 
- ดี ตั้งแตรอยละ ๗๕  แตไมถึงรอยละ ๘5 คะแนน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานจาง 



 

 

- พอใช ตั้งแตรอยละ 65  แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน 
- ปรับปรุงนอยกวารอยละ 65 คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป องคการ
บริหารสวนตําบลอาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้ หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานและวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลเลือกใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางก็ได ทั้งนี้ การ
ประเมินดังกลาวตองครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ให
ดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี ้
(ก) ชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง จากนั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผู
ประเมิน และพนักงานจางแตละคนรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจางผูนั้นตองรับผิดชอบ
ในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยาง
เปนรูปธรรมรวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวัง  

(ข) ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบั งคับบัญชาชั้นตนซึ่ ง เปนผูประเมินติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมท้ังคอยให
คําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานจาง
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของงานที่กําหนด 

(ค) เมื่อครบรอบประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัด
พนักงานจางดําเนินการ ดังนี ้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการ

บริหารสวนตําบลกําหนด 
(2) จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจาง

ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
(3) สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจางตามลําดับคะแนนผลการประเมินให

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานฯ ความ
โปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตราคาตอบแทน 

ขอ 41 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน  
(2) หัวหนาสวนราชการ หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ  
(3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. ชวงเริ่มรอบการประเมิน องคการบริหารสวนตําบลหนองคายประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจางใหทราบโดยทั่วกัน (ทําบันทึกขอความแจงเวียนใหพนักงานจาง
ทราบดวย) 

2. ผูบังคบับัญชาชั้นตนรวมกับพนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) รวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน พรอมจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนํามาประเมิน น้ําหนัก 
เปาหมาย (หลักฐานบงชี้ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม) 



 

 

 3. ผูบังคับบัญชาชั้นตนและพนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) ลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 5. พนักงานจาง (ผูรับการประเมิน) ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตามที่จัดทําขอตกลงไวกับผูบังคับบัญชา
ชั้นตน(ผูประเมิน)  

6. ผูบังคับบัญชาชั้นตน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินเปนระยะ ใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จงานที่กําหนด 

7. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผูบังคับบัญชาชั้นตนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง (ผูรับ
การประเมิน) ตามขอตกลงที่ไดทําไวเมื่อตนรอบการประเมิน   

9. งานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจางตอไป  

10. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ เปนประธานกรรมการ 
หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่ เปนเลขานุการ 

11. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม 
รวมทั้งพิจารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาที่กําหนด (พรอมบันทึกรายงานการประชุม)  

13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินรับทราบพรอมลงรายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน  

14. งานการเจาหนาที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอตอนายกเทศมนตรีฯ พิจารณาผลการ 
ประเมินพรอมลงนามในแบบประเมิน  

17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) ของพนักงานจางไว เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวงเริ่มรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจาง  

(โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไมนอยกวารอยละ 80) 

ผูบังคบับัญชาและพนักงานจาง กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย หรือหลักฐานบงชี้

ความสําเร็จของงาน และลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานจาง เพ่ือพิจารณาแลวสรุปความเห็นนําเสนอตอนายกเทศมนตรี

ตําบลเจาพระยาเพื่อพิจารณาผลการประเมิน 

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ใหผูบังคบับัญชาชั้นตนประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนําเสนอ
ผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง (ถามี) และแจงใหผูรับการประเมินทราบพรอมลง

ลายมือชื่อรับทราบ  

งานการเจาหนาที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง โดยมปีลัด
องคการบริหารสวนตําบลฯ เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการ

เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานครบทั้ง 2 ครั้ง เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน

คาตอบแทนพนักงานจางตอไป 



 

 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานจาง 

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

  ดวยประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จังหวัด) 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 ขอ 39 การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น  
 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจาง สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) ดังนี ้
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางมีองคประกอบการประเมินและสัดสวน
คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 20) โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกําหนดมาใชสําหรับการประเมิน
พนักงานจางโดยอนุโลม  
  2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปที่ ก.ท. กําหนด ไดแก 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และคาเปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 และพนักงานจางตามภารกิจ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ
แลวแตกรณ ี
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมคะแนนผล
การประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน (ตั้งแตรอยละ 95 ถึง 100 คะแนน) ดีมาก (ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึง
รอยละ 95 คะแนน) ดี (ตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน) พอใช (ตั้งแตรอยละ 65 แตไมถึงรอยละ 
75 คะแนน) และปรับปรุง (นอยกวารอยละ 65 คะแนน)  
    

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

ตัวอยาง 



 

 

 
    
      

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่.............../2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 
2560 ขอ 41 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ และใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปน
เลขานุการ องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย 
 

  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    กรรมการ 
  3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
  4. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที ่ เลขานุการ 
  

  ใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่..............เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

   (    ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 

 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557  

ขอ 29 หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําปใหพนักงานจางเวนแตพนักงานจางท่ัวไป ไดรับการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

(1) ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมาในตําแหนงที่จะเลื่อนคาตอบแทนไมนอย
กวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจใหพนักงานจางปฏิบัติงานของตนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวนัที่ 1 ตุลาคม ของทุกป 

(2) พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดีไดไมเกินอัตรา
รอยละ 6 ของฐานคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของอัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง ณ วันที่ 1 กันยายน 
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 

ขอ 31 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางตามการประเมินผล
การปฏบิัติงานในขอ 29 โดยพนักงานจางซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในรอบปท่ีแลวมาจะตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี 

(2) ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให
ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(4) ตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว 

โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
(5) ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน โดยมีวันลาในแตละครั้งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอ 40 ไมเกินยี่สิบสามวัน 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไมเกิน 

120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน

หกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ

กลับจากการปฏิบัติงานตามหนาที ่
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชา

ทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม 

การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
 



 

 

ขอ 31 วรรคสาม ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง เพ่ือ
ทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางที่ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี ประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการหรือรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ไมนอยกวา 3 คนเปนกรรมการ และใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน
เงินเดือน และคาตอบแทน 

2. จัดทําบันทึกเสนอตอนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง 

3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวย 

- รองนายกเทศมนตรีหรือผูที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เปน ประธานกรรมการ    
- หัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน    เปน กรรมการ    
- ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี      เปน เลขานุการ   

4. งานการเจาหนาที่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจางแตละคน เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนคาตอบแทน 

5. ผูบังคับบัญชาชั้นตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางแตละคนมาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา มาสายและขาดราชการ ขอมูลการ
ลงโทษทางวินัย/อาญา แลวรายงานผลการพิจารณาเสนอตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับตนถึง
นายกเทศมนตร ี

6. จัดทําบันทึกแจงคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง 

7. คณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนคาตอบแทนประชุมตามวันและเวลาที่กําหนด เพ่ือพิจารณาการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง โดยเปนไปตามหลักเกณฑ (พรอมบันทึกรายงานการประชุม) 
 8. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางประชุมกําหนดรอยละของการเลื่อน
คาตอบแทน และกําหนดวงเงินในการเลื่อนคาตอบแทน รอยละ ๔ ของฐานคาตอบแทน ณ ๑ กันยายนของปที่
ประเมิน พรอมสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะ แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเพ่ือพิจารณาและ
ออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน ปละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)      

9. งานการเจาหนาที่จัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ในวันที่ 1 ตุลาคม 
10. จัดทําหนังสงรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น

เงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน 

แจงการเลื่อนคาตอบแทนใหพนักงานจางทราบ และบันทึกคําสั่งการเลื่อนคาตอบแทน
ในแฟมประวัติพนักงานจาง 

 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
ประกอบดวยประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการหรือรองปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปน
เลขานุการ   

ผูบังคบับัญชาชั้นตนประเมินตามแบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน ขอมูลการลา มาสายและขาดราชการ ขอมูลการ

ลงโทษทางวินัย/อาญา และเสนอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง เพ่ือพิจารณาแลวสรุป
ความเห็นนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมิน 

จัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ปละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)  

จัดทําหนังสือสงพรอมคาํสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางและเอกสารประกอบเสนอตอ 
ก.ท.จ.นครราชสีมาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 



 

 

 
 
 
         

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที.่............../2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 
2560 ขอ 31 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 3 คน เปน
กรรมการ และใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลที่รบัผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคายจึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประกอบดวย 
 

  1. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    กรรมการ 

  3. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4. หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
  5. นักทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที ่ เลขานุการ 
       

  ใหคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง ทําหนาที่พิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางท่ีผานการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

   (   ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

 
 
 
 
         

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
    ที่…………/๒๕62 

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

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ขอ ๒๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 
2560 ขอ ๓๑ จึงเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน............
ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบทายคาํสั่งนี ้
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  เปนตนไป 
 
   สั่ง ณ วันที.่............เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

      (    ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 



 

 

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่............./2562 ลงวันท่ี............ตุลาคม 2562 

 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
อัตราคาตอบแทน รอยละท่ีใช

เลื่อน
คาตอบแทน 

คาครองชีพ รวมเงินท้ังสิ้น หมายเหตุ ณ 1 ก.ย. 62 อัตราเม่ือเลื่อน
คาตอบแทน 

จํานวนเงินท่ีใช
เลื่อนคาตอบแทน 

 
 

สํานักปลัด 
 

 
 
 

       

 กองคลัง 
 
 

        

 
 

กองชาง 
 
 

 
 

       

 

หมายเหตุ:  1. การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดีไมเกินอัตรารอยละ ๖ของฐานคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
     2. การควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ ๔ของอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ณ ๑กันยายน2562 ดังนี ้
         - ฐานเงนิเดือน ณ วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕62  = (................+................+.................+.................)๔%   
        = ………………….๔%  =…………………… 

                   - รวมเงินที่ใชปรับขึ้น ณ ๑ตุลาคม ๒๕62   = (................+................+.................+.................)= ..................บาท  
 

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

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย      ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  
  



 

 

 
 
 

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

ขอ 1 ในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเจาหนาที่ของรัฐทําคําขอมีบัตรประจําตัวยื่นตัวบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(4) สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวา
ดวยองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่นตอผูวาราชการ
จังหวัด 

(6) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด กฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 

ขอ 4 บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหมี 2 ชนิด ดังนี ้
(1) บัตรประจําตัวที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและลักษณะ 

ดังนี้ 
(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที่ 1 ก ทายกฎกระทรวงนี้ 
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบที่ 2 ก ทายกฎกระทรวง 
การขอมีบัตรประจําตัวตาม (1) ใหแนบรูปถายจํานวนสองใบพรอมคําขอ โดยรูปถายดังกลาวใหใช

รูปที่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวม
หมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด 
ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เวนแตขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถายใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

(2) บัตรประจําตัวที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยพลาสติกสีเทาเงิน ดานหนามีแถบแมเหล็ก 
ดานหลังมี ลายปูพื้นรูปครุฑขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพื้นบัตรเล็กนอยเพ่ือใหตัวอักษรในรายการบัตร
ชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังนี ้

(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที่ 1 ข ทายกฎกระทรวงนี้ 
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบที่ 2 ข ทายกฎกระทรวง  
ลักษณะของรูปถายในบัตรประจําตัว และการแตงกายของผูขอมีบัตรในรูปถายในบัตรประจําตัวที่

ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามวรรคสองของ (1) 
ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้  
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

1.1 การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหมใหยื่นภายใน 30 วัน กรณดีงัน้ี 
- บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
- บัตรประจําตัวหมดอายุ 
- การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
- เปลี่ยนตําแหนงหรือยายสังกัด 

1.2 ใหกรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตองตรงกับประเภทเจาหนาที่ของรัฐ 
เชน ประเภทพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ประเภทขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน 

1.3 ใหลงลายมือชื่อผูขอมีบัตร ลายมือชื่อใตกรอบรูปใหครบถวน และควรเปนลายมือชื่อแบบเดียวกัน 

การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 



 

 

1.4 หมูโลหิตใหเขียนเปนภาษาไทย เชน หมูโลหิต เอ โอ เปนตน 
1.5 กรณีกรอกตําแหนงสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมมีวิทยฐานะ ในชอง

ตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนง เชน ตําแหนงครู ศึกษานิเทศก เปนตน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในชองตําแหนงใหระบุเฉพาะวิทยฐานะ เชน ตําแหนง ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ 
เปนตน 

1.6 การกรอกคํานําหนานามวา ดร. ไมสามารถนํามาใชเปนคํานําหนานามในการขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐได (อางอิงหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552) 

1.7 สําหรับขาราชการบํานาญการกรอกตําแหนงใหกรอกตําแหนงตามประกาศเกษียณหรือตําแหนง
ตามคําสั่งใหออกจากราชการ มิใชกรอกตําแหนงวา “ขาราชการบํานาญ” เชน ตําแหนงตามประกาศเกษียณอายุ
ราชการ คือ ตําแหนงครู ใหกรอกวาตําแหนง “ครู” ตามดวยวิทยฐานะ (ถามี) 
 2. เอกสารหลักฐานที่ใชในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

2.1 แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 แบบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (อยางใดอยางหนึ่ง) จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 รูปถาย (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก

ไมสวมแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัดชุด
สากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายใหตรงกับชั้นหรือระดับปจจุบันในวันที่ยื่นคําขอมีบัตร 

2.3 แบบสําเนาบัตรเกาทุกครั้งที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหม 
2.4 กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจงความของสถานีตํารวจ 
2.5 กรณียายสถานศึกษาและไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม เปลี่ยนตําแหนง และเลื่อนวิทยฐานะ 

ใหแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้ง เปลี่ยนตําแหนง และเลื่อนวิทยฐานะ 
2.6 กรณีครูผูชวยบรรจุใหมใหแนบสําเนาคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
2.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคํานําหนานาม เปลี่ยนยศใหแนบเอกสารที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยน

ชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคํานําหนานาม คําสั่งแตงตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี 
2.8 กรณีบัตรชํารุด ใหแนบบัตรที่ชํารุดหากไมสามารถสงบัตรท่ีชํารุดไดใหบันทึกแจงสาเหตุการชํารุด 
2.9 ขาราชการบํานาญและลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน หากเปนการขอมีบัตรครั้งแรกใหแนบ

ประกาศเกษียณหรือคําสั่งใหออกจากราชการหรือหนังสือสั่งจายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานผูขอมีบัตรยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บ.จ.1) พรอมรูปถาย 1 
นิ้ว 2 ใบ และเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจําตัวพนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
- คําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (บ.จ.1) 

นําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(เอกสารทําสําเนาเก็บไว 1 ฉบับ 

แจงพนักงานผูขอมีบัตรมารับบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
(พรอมลงในสมุดคมุการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 



 

 

คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอมีบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
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เขียนที.่.....องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย...... 
วันที…่………….เดือน…………..……………..พ.ศ…………..… 

ขาพเจาชื่อ…………………………..…….………..………..ชื่อสกุล………………………………..…………………………....... 
เกิดวันที่……..……เดือน………..……….……….พ.ศ…………..…อาย…ุ…..…….ป สัญชาติ……………. หมูโลหิต……………… มี
ชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่…………..……ตรอก/ซอย……………..……….……….… ถนน………….…………………………… 
ตําบล/แขวง……………..….…………….อําเภอ/เขต…………………….….………..จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย………………......……. โทรศพัท…………………………………………………………………………………….….……...  
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 เจาหนาที่ของรัฐประเภท………………………………………………………………………………………………..….……….. 
รับราชการ/ ฝาย…………………………..………………………… กอง/สํานัก…………………………………….…………….…………
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอสรรพยา จังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตําแหนง…………………………………………….………….…………ระดับ/ยศ………………………..…..……  
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ ………………………………………………………….………..……… 
 

กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
 

  2.ขอมีบัตรใหมเนื่องจาก   บัตรหมดอายุ      บัตรหายหรือถูกทําลาย 
  หมายเลขของบัตรเดิม…………………………………………………… (ถาทราบ) 
 

  3. ขอเปลี่ยนแปลงบัตร เนื่องจาก 
 เปลี่ยนตําแหนง    เลื่อนระดับ 
เปลี่ยนชื่อตัว     เปลี่ยนชื่อสกุล  

  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล   ชํารุด   
  อื่นๆ …………………………………………….………… 

 

ไดแนบรูปถาย 2 รูป มาพรอมกับคําขอนี้แลวและ  หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

   (ลายมือชื่อ)………………………………….……..…………ผูทําคําขอ 
         (……………………….………….………………) 
  
หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออกแลวขีดเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ใช 
 * ใหคงคํานําหนานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ  
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