คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล

สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทํางานของนักทรัพยากรบุคคลและบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการบริ หารงานบุคคล ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะ
สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงานให้ เหมาะสมอยู่ ตลอดเวลา และยังสามารถช่ว ยให้ ทราบระยะเวลาที่จําเป็นต่อการปฏิ บัติงาน
นอกจากนี้ การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ เผยแพร่ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลเล่ ม นี้ จะ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้
งาน บริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
งานบริหารงานบุคคล
มกราคม ๒๕๖5

สารบัญ
หน้ า
วัตถุประสงค์ของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
การปฏิบตั ิงาน
๑. การบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการ (กรณีขอใช้ บญ
ั ชีผ้ สู อบแข่งขันได้ )
๒. การทดลองปฏิบตั ิราชการ
๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงานอบต.
๔. การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต.
๕. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ าง
๖.การเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง
๗. การออกบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
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-๑-

คู่มือการปฏิบัตงิ านนักทรั พยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ ของคู่มอื การปฏิบัติงาน
การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน งานบริ หารงานทัว่ ไป องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อใช้ สําหรับเป็ น แนว
ทางการทํางานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้ านการบริ หารงานบุคคล โดยระบุถึงขันตอนและรายละเอี
้
ยดของการ
ดําเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้ าที่ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
๑. เพื่อให้ การปฏิบตั งิ าน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใช้ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการทํางาน
๒. เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานใช้ เป็ นแนวทางในการทํางานและบริ หารจัดการลําดับงานให้ เป็ นไปตามแผนงานที่กําหนด
๓. เพื่อทราบกระบวนการ ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน กับ
หน่วยงานอื่น และเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับการฝึ กอบรมและการแจ้ งรายละเอียด วิธีการปฏิบตั ิงานให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน ได้

-๒มาตรฐานกําหนดตําแหน่ งนักทรัพยากรบุคคล
ตําแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อสายงาน

การเจ้ าหน้ าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้ านต่างๆ ดังนี ้
๑. ด้ านการปฏิบัตกิ าร
๑.๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรื อ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อให้ เป็ น
ปั จจุบนั และประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๑.๓ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้ องการและความจําเป็ นใน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้ าวหน้ าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ ละการจัดสรร ทุนการศึกษา
รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึ กอบรม
๑.๔ ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้ านจําแนกตําแหน่งและประเมินผลกําลังคนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อไป
ประกอบการจัดทําโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและ การแบ่งงานภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๑.๕ ศึกษา รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน อัตรากํ าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๑.๖ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการจัดทําหน้ าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ ตําแหน่งและ
การกําหนดระดับตําแหน่งให้ สอดคล้ องตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและ เหมาะสมในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน
๑.๗ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน และการ
บริ หารค่าตอบแทน
๑.๘ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้ อมูล ถ้ อยคํา ข้ อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินยั การรักษาวินยั
และจรรยา
๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทกั ษ์ คณ
ุ ธรรม
๑.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตังแต่
้ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ สอบแข่งขัน
การโอน การย้ าย การเลือ่ นระดับ เป็ นต้ น เพื่อบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ มีความรู้ความสามารถให้ ดํารง ตําแหน่ง
๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน บริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-๓๒. ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่ วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรื อโครงการ เพื่อให้ การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้ านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันทังภายในและภายนอกที
้
มงานหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
๓.๒ ชี ้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง แก่บคุ คลหรื อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อสร้ าง ความ
เข้ าใจหรื อความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
๔. ด้ านการบริหาร
๔.๑ ให้ คําแนะนํา ชี ้แจง ตอบปั ญหาเบื ้องต้ นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เอกชน ข้ าราชการ พนักงาน หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อประชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้ างความ เข้ าใจและสนับสนุนงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๔.๒ ให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภาคกิจของ บุคคลหรื อ
หน่วยงานและใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
๔.๓ ดํ าเนินการจัด สวัสดิก ารและการส่งเสริ ม สภาพแวดล้ อ มในการทํางาน เพื่ อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพ การ
ปฏิบตั ิงาน

-๔-

การบรรจุบุคคลเข้ ารั บราชการ
(กรณีขอใช้ บัญชีผ้ ูสอบแข่ งขันได้ )
โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี ้
๑. กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีหนังสือสํารวจความประสงค์ให้ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน
๒. องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลดอนตะหนิ น จัด ทํ า หนังสือ แจ้ ง การสํา รวจและประสงค์ ข อ กสถ.ดํ า เนิ น การ
สอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.ท.จ.นครราชสีมา
๓. เมื่อ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นในฐานะเจ้ าของบัญชีผ้ สู อบแข่งขัน ได้ เรี ยก
ผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อเลือกที่บรรจุแต่งตัง้
๔. กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นแจ้ งผ่านสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจังหวัด นครราชสีมาในการส่ง
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตังในตํ
้ าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร้ องขอให้ กสถ. ดําเนินการ
สอบแข่งขัน
๕. ผู้มาบรรจุแต่งตัง้ เข้ ารั บราชการมารายงานตัวที่สํานักงานองค์ การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน พร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ องของผู้สมัครสอบ (เอกสารที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้ )
๖. อบต.ฯ จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อขอความเห็นชอบการ บรรจุ
แต่งตัง้ และส่งหนังสือเสนอต่อ ก.ท.จ.นครราชสีมา เพื่อขอรับความเห็นชอบ (โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามที่ กรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้ กบั ผู้มาบรรจุแต่งตังเข้
้ ารับราชการ)
๗. เมื่อ ก.ท.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการแล้ ว
๘. องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน ดําเนินการดังนี ้
- จัดทําคําสัง่ บรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ เป็ นพนักงาน อบต.
- บันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ลงแฟ้ มประวัติพนักงาน อบต. ๑ ฉบับ ไว้ ที่ต้นสังกัดที่ บรรจุ และอีก
๑ ฉบับ เพื่อส่งให้ จงั หวัดเก็บ โดยข้ อมูลต้ องตรงกันทัง้ ๒ ฉบับ)
- ส่งหนังสือรายงานการบรรจุแต่งตัง้ เรี ยน ประธานกรรมการพนัก งาน อบต.จัง หวัด นครราชสีม า (ก.ท.จ.
นครราชสีมา) (โดยแนบสําเนาคําสัง่ บรรจุแต่งตัง้ พร้ อมสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ๑ ฉบับ เพื่อไปเก็บในแฟ้ มของ
จังหวัด
๙. งานการเจ้ าหน้ าที่จดั ทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาผู้
มาบรรจุ แต่งตัง้ และจัดทําหนังสือเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันที่ผ้ บู รรจุแต่งตังจบการศึ
้
กษา เมื่อสถาบันที่ผ้ บู รรจุ
แต่งตังจบการศึ
้
กษาแจ้ งผลตรวจสอบว่าสําเร็ จการศึกษาจริ ง นําผลการตรวจสอบเก็บไว้ ในทะเบียนประวัติของ ข้ าราชการ
ผู้นนั ้
๑๐. งานการเจ้ าหน้ า ที่ จั ด ทํ า บัน ทึ ก เสนอต่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเพื่ อ ขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและ จัดทําหนังสือเพื่อขอส่งตัวข้ าราชการบรรจุใหม่ไปพิมพ์ ลายนิ ้วมือไปยังยังหัวหน้ าพิสจู น์หลักฐานจังหวัด
นครราชสีมา สถานีตํารวจภูธรนครราชสีมา (ส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
เมื่อได้ ผล พิมพ์ลายนิ ้วมือจากสถานีตํารวจ จัดเก็บผลพิมพ์ลาบนิ ้วมือ (สําเนา) ไว้ ในทะเบียนประวัติของข้ าราชการบรรจุ
ใหม่ ผู้นนั ้

-๕-

แผนผังขัน้ ตอนการบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
(กรณีร้องขอให้ กสถ.ดําเนินการสอบแข่ งขัน)

การส่งเสริมฯ สํารวจอัตราว่างและประสงค์ร้องขอ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ทําหนังสือแจ้ งการสํารวจและประสงค์ขอ กสถ. ดําเนินการ
สอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.ท.จ.นครราชสีมา

เมื่อ กสถ.ดําเนินการสอบและได้ บคุ คลมาแล้ ว กรมส่งเสริ มฯในฐานะเจ้ าของบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เรี ยกผู้ผา่ นการสอบแข่งขันมารายงานตัว

จังหวัดนครราชสีมาจัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวและสําเนาใบสมัครสอบพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อมาบรรจุแต่งตังในตํ
้ าแหน่งในตําแหน่งที่สอบได้

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ได้ รับแจ้ งรายชื่อผู้บรรจุแต่งตังแล้
้ ว ให้ ทําหนังสือขอความ
เห็นชอบเพื่อขอให้ ก.ท.จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ า

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ออกคําสัง่ บรรจุแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นพนักงาน อบต.แล้ ว
รายงานการบรรจุแต่งตังให้
้ ก.ท.จ.นครราชสีมาทราบต่อไป

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่............/๒๕๖๔
เรื่อง บรรจุและแต่ งตัง้ ผู้สอบแข่ งขันได้ เป็ นพนักงาน อบต.
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน อบต. เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุม ครัง้ ที่......../.............
เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ.............. จึงให้ บรรจุผ้ สู อบแข่งขันได้ เข้ ารับราชการเป็ นพนักงาน อบต.และ
แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง จํานวน..............ราย
โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอัตราของตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตังและให้
้
ทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ในตําแหน่ง
ดังกล่าวมีกําหนด ๖ เดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ ายนี ้
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่.............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(................................................ )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

-๖-

การทดลองปฏิบัติราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานอบต.จัง หวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลของอบต. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
ข้ อ ๑๒๔ ผู้ใดได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานอบต. ให้ มีการทดลองหน้ าที่ราชการของพนักงานอบต.
โดยให้ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการต้ องดําเนินการ
ในรู ปคณะกรรมการ และในกรณีที่ไม่ผา่ นการประเมินไม่ควรให้ รับราชการต่อไปก็สงั่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการได้
ั้
โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ ๑๒๗ ให้ อบต.กําหนดรายการประเมินผลการทอดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการได้ ตามความเหมาะสม แต่อย่าง
น้ อยต้ องประกอบด้ วยความรู้ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความ
อุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ิ
ตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั ความประพฤติ การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้ อบังคับ
ของทางราชการ
ข้ อ ๑๓๐ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีกสองคน ซึ่งอย่างน้ อยต้ องแต่งตังจากผู
้
้ มีหน้ าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการหนึง่ คน พนักงานอบต.ผู้เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการอีกหนึง่ คน
ข้ อ ๑๓๑ ให้ คณะกรรมการทําหน้ าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าที่
ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินที่กํา หนดไว้ ทําการประเมินผลสองครัง้
โดยประเมินครัง้ แรกเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการมาแล้ วเป็ นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ ที่สองเมื่อทดลองปฏิบั ติ
หน้ าที่ราชการครบหกเดือน
โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี ้
๑. แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ประกอบด้ วย
- ปลัด อบต. เป็ น ประธานกรรมการ
- หัวหน้ าสานัก/ผู้อานวยการกองที่พนักงาน อบต.ผู้นนสั
ั ้ งกัด เป็ น กรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล/ เจ้ าหน้ าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมาย เป็ น กรรมการ
๒. จัดทําแบบประเมินตามหัวข้ อที่กําหนด เพื่อให้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการเป็ น
ผู้ประเมิน เมื่อผลการประเมินผ่านการทดลองปฏิบตั ิราชการ
๓. ออกคําสัง่ ให้ พ้นการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการของพนักงาน อบต.ผู้นนั ้
๔. จัดทําหนังสือส่งรายงาน ก.ท.จ.นครราชสีมา ทราบ เรื่ อง การพ้ นทดลองการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ โดยแนบ
เอกสารดังนี ้
- สํานําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
- แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิราชการ
- สําเนาคําสัง่ ให้ พ้นการทดลองปฏิบตั ิราชการ
๕. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พ้ นทดลองปฏิบตั ิราชการ)

-๗-

แผนผังขัน้ ตอนการทดลองปฏิบัตหิ น้ าที่ราชการ
จัดทําบันทึกข้ อความเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ

เมื่อครบกําหนด ๓ เดือนให้ ประเมิน ๑ ครัง้ โดยคณะกรรมการประเมินตามกระบวนการและตาม
แบบที่กําหนด แบ่งออกเป็ น ๒ กรณี

กรณีท่ ี ๑ ผลการทดลองปฏิบตั ิราชการตํา่ กว่าเกณฑ์
(ร้ อยละ ๖๐) ให้ ประธานกรรมการประเมินฯ รายงานให้
นายกเทศมนตรี ทราบในโอกาสแรกที่เสร็ จสิ ้นการ
ประเมิน

กรณีท่ ี ๒ ผลการทดลองปฏิบตั ิราชการไม่ตาํ่ กว่า
เกณฑ์ (ร้ อยละ ๖๐) ให้ ประธานกรรมการประเมิน
รายงานให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทราบเมื่อ
เสร็ จสิ ้นการประเมิน

กรณีเห็นควรให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการออกจาก
ราชการ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลให้ ความ
เห็นชอบและมีคาํ สัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการโดยความ
ั้
เห็นชอบของ ก.ท.จ.นครราชสีมา ภายใน ๕ วันทําการ
นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานพร้ อมแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบ
ั้
และส่ง
คําสัง่ ไปยัง ก.ท.จ.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่มคี ําสัง่

เมื่อทดลองปฏิบตั ิราชการครบ ๖ เดือน ให้
คณะกรรมการประเมินฯ ทําการประเมิน ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น ๒ กรณี

กรณีท่ ี ๑ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการขยายทดลอง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการแล้ ว ปรากฏว่าเป็ นผู้มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการให้
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานให้ นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทราบ

กรณีที่ ๒ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการขยายทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการแล้ว ปรากฏว่า ไม่มคี วามรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานหรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่
ราชการและไม่ผ่านการประเมินไม่ควรรับราชการต่อไป ให้
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลสัง่ ให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยได้รับการเห็นชอบจาก ก.ท.จ.นครราชสีมา

อบต.ประกาศให้ผู้นั้นเป็นผู้ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการพร้อมแจ้งผลให้ผู้ทดลองปฏิบัติฯ ทราบ รายงาน
ให้ ก.ท.จ.นครราชสีมาทราบ

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนตะหนิน
ที่............/ ๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
-----------------------------------------ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ที่........../๒๕๖5 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ได้บรรจุและ
แต่งตั้ง............................................................ เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖5 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย ข้อ ๑๒๔ และ ๑๓๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด นครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
๑. ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้ าสานักปลัด
กรรมการ
๓. นักทรัพยากรบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ มีหน้ าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการตามรายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์ประเมินตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.
จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...............เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สั่ง ณ วันที่.............เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(...................................................... )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
เรื่อง ให้ พนักงาน อบต.พ้ นจากการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
--------------------------------------ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตํา บลดอนตะหนิน ที่............/๒๕๖5 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เรื่อง
บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ป็ น พนั ก งาน อบต. ราย.................................................. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
...........................................สาขา..................................................... ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตําแหน่ง
เลขที่ ๐๙-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑) งานธุรการ สํานักปลัด อบต. โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ข้อ ๑๓๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงให้พนักงาน อบต.สามัญ ดังกล่าวพ้นจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

(...................................................... )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

-๘-

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานอบต. ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๕ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้ วยการนัน้ ได้ แก่ การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้ เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ ไขการปฏิบตั ิงาน การแต่งตังข้
้ าราชการ การให้ ออกจาก
ราชการ การให้ รางวัลจูงใจ และการบริ หารงานบุคคลเรื่ องอื่นๆ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ และปฏิบตั ิราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้ อ ๗ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ ประเมินอย่างน้ อยสององค์ประกอบ ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้ องมีสดั ส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ ประเมินจากปริ มาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ ว หรื อตรงตามเวลาที่กาหนด หรื อความ
ประหยัด หรื อความคุ้มค่าของการใช้ ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท.กําหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด อย่างน้ อย ๓ สมรรถนะ
ข้ อ ๘ ให้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน อบต.ปี ละ ๒ ครัง้ ตามรอบปี งบประมาณ
ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปี ถดั ไป
ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปี เดียวกัน
ข้ อ ๙ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ อบต.นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาจัดกลุม่ ตามผลคะแนน
แบ่งเป็ น ๕ ระดับ
ระดับดีเด่น ต้ องมีช่วงคะแนนประเมินตังแต่
้ ร้อยละ ๙๐ ขึ ้นไป
ระดับดีมาก ต้ องมีช่วงคะแนนประเมินตังแต่
้ ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๙๐
ระดับดี ต้ องมีชว่ งคะแนนประเมินตังแต่
้ ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๘๐
ระดับพอใช้ ต้ องมีช่วงคะแนนประเมินตังแต่
้ ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๗๐
ระดับต้ องปรับปรุง ต้ องมีช่วงคะแนนประเมินตํา่ กว่าร้ อยละ ๖๐
ข้ อ ๑๐ ผู้บงั คับบัญชาตามข้ อ ๕ เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานอบต.
ปลัด อบต. สําหรับรองปลัด อบต. ผู้อํา นวยการสํานัก กอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง
ผู้อํา นวยการสํา นัก กอง หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าสํา นัก หรื อกอง สํา หรั บ
พนักงานอบต.ที่อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา
โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
๑. ก่อนเริ่ มรอบประเมินหรื อในช่วงรอบประเมิน องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของพนักงานอบต.ให้ ทราบโดยทัว่ กัน (ทํา บันทึกข้ อความแจ้ งเวียนให้ พนักงานอบต.
ทราบด้ วย)

-๙๒. บันทึกข้ อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนามาประเมิน นํ ้าหนัก เป้าหมาย (หลักฐานบ่งชี ้
ความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน)

๓. ผู้มีอํานาจหน้ าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน กําหนดตําแหน่งที่ประเมินต้ องมีสมรรถนะใด ระดับใด ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้ อมกําหนดน้ าหนักสมรรถนะ
๔. ผู้มีอํานาจหน้ าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน ลงนามรับทราบข้ อตกลงการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
๕. ผู้รับการประเมิน ปฏิบตั ิงานให้ เกิดผลงานตามที่จดั ทาข้ อตกลงไว้ กบั ผู้บงั คับบัญชา (ผู้ประเมิน)
๖. ผู้บังคับบัญ ชา (ผู้มีอํา นาจหน้ าที่ ประเมิ น) ติด ตามผลการปฏิ บัติงานของผู้รั บการประเมิน เป็ นระยะ ให้
คําปรึกษา แนะนา และพัฒนาผู้รับการประเมิน เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ บรรลุเป้ าหมายและสมรรถนะตามข้ อตกลงที่
กําหนดไว้
๗. เมื่อสิ ้นรอบประเมิน ผู้บงั คับบัญชา (ผู้มีอํา นาจหน้ าที่ประเมิน) ดํา เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอบต. (ผู้รับการประเมิน) ตามข้ อตกลงที่ได้ ทําไว้ เมื่อต้ นรอบการประเมิน
๘. ให้ ผ้ บู งั คับบัญชา(ผู้มีอํา นาจหน้ าที่ประเมิน) แจ้ งผลการประเมิ นแก่พนักงานอบต. (ผู้รับการประเมิน) เป็ น
รายบุคคล โดยให้ ผ้ ูรับการประเมินลงลายมือชื่ อรั บทราบผลการประเมิน กรณี ผ้ ูรับการประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่ อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ ข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นอย่างน้ อย ๑ คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
เดียวกัน ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้ แจ้ งผลการประเมินดังกล่าวแล้ วด้ วย
๙. งานการเจ้ าหน้ าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของทุกกอง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอบต.ต่อไป
๑๐. จัด ทํ า บัน ทึ ก ข้ อ ความเสนอต่ อ นายกเทศมนตรี ฯ เพื่ อ ขออนุมัติ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการกลั่น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอบต. ประกอบด้ วย ปลัด อบต.ฯ เป็ นประธานกรรมการ หัวหน้ าส่วนราชการไม่น้อย
กว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ
๑๑. จัดทําบันทึกแจ้ งคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอบต.
๑๒. คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ประชุมให้ คํา ปรึ กษาและพิจารณากลัน่ กรองผลการประเมินในภาพรวม รวมถึง
พิจารณาให้ ความเห็น ตามวันเวลาที่กาหนด (พร้ อมบันทึกรายงานการประชุม)
๑๓. คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ แจ้ งผลการประเมินให้ แก่ผ้ รู ับการประเมินรับทราบพร้ อมลงรายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน
๑๔. งานการเจ้ าหน้ าที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกเทศมนตรี ฯ พิจารณาผลการ ประเมิน
พร้ อมลงนามในแบบประเมิน
๑๕. งานการเจ้ าหน้ าที่จดั ลํา ดับผลการประเมินเรี ยงลํา ดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดี เด่น ดีมาก ดี พอใช้
และระดับปรับปรุ งไว้ ให้ ชดั เจน พร้ อมจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อนายกเทศมนตรี ลงนาม
และปิ ดประกาศในที่เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ กัน
๑๖. การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ สานัก/กอง เก็บสํา เนาแบบประเมินของข้ าราชการหรื อ พนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นในสังกัดไว้ ที่สาํ นัก/กอง อย่างน้ อย ๒ รอบการประเมิน และให้ สาํ นักงานปลัด/งานการเจ้ าหน้ าที่จดั เก็บต้ นฉบับ
แบบประเมินไว้ ในแฟ้ มประวัติ
๑๗. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสํา เร็ จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (สมรรถนะ)
ของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นไว้ เพื่อใช้ ประกอบการบริ หารงานบุคคลในเรื่ องอื่น
-๑๐-

แผนผังขัน้ ตอนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงาน อบต.
ก่อนเริ่ มรอบประเมินหรื อช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทําประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของพนักงาน อบต.(โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐)

ผู้มีอํานาจประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้ อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กําหนดตัวชี ้วัด นํ ้าหนัก เป้าหมาย หรื อหลักฐานบ่งชี ้ความสําเร็จของงาน
และลงนามรับทราบข้ อตกลงการปฏิบตั ิงานรายบุคคล

เมื่อสิ ้นรอบการประเมิน ให้ ผ้ มู ีอาํ นาจประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้ วนําเสนอผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป
ชันหนึ
้ ง่ (ถ้ ามี) และแจ้ งให้ ผ้ รู ับการประเมินทราบพร้ อมลงลายมือชื่อรับทราบ หากไม่ยินยอมลงลายมือ
ชื่อให้ พนักงาน อบต.อย่างน้ อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็ นพยาน

งานการเจ้ าหน้ าที่ รวบรวมและจัดเรี ยงผลการประเมินทุกสํานัก/กอง

ขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน อบต. โดยมีปลัด อบต.ฯ เป็ น
ประธานกรรมการ หัวหน้ าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่
เป็ นเลขานุการ

เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน อบต. เพื่อพิจารณาแล้ วสรุปความเห็นนําเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะ
หนินเพื่อทราบและพิจารณาผลการประเมิน

งานการเจ้ าหน้ าที่จดั ลําดับผลการประเมินเรี ยงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ ให้ ชดั เจน พร้ อมจัดทําประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อ
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลฯ ลงนาม และปิ ดประกาศ ในทีเ่ ปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ กัน

เสนอผลการพิจารณาของชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนต่อไป

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.
-----------------------------------------------โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานอบต. (ก.ท.) ได้ กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ อบต.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ พนักงานอบต.ในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมิน
ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนินจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน อบต. สําหรับรอบการประเมินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครัง้ ที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี ้
๑. การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของพนักงานอบต. ให้ คํ า นึง ถึง ระบบบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ได้ แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริ มาณผลงาน คุณภาพของงาน
ความรวดเร็ วหรื อความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรื อความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (ร้ อยละ ๓๐) ประกอบด้ วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําผู้บริ หาร และสมรรถนะประจําสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ ให้
เป็ นไปตามหลักการของมาตรฐานทัว่ ไปที่ ก.ท. กําหนด ได้ แก่
๒.๑ การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ของงาน เป็ นการจัดทํ า ข้ อ ตกลงระหว่างผู้ประเมิน กับ ผู้รับ การประเมิ น
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิ จกรรมในการปฏิบตั ิราชการ โดยการกํา หนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน และค่า
เป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ เป็ นการระบุจํานวนสมรรถนะทีใ่ ช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้ าน สมรรถนะประจําสายงาน ๓ ด้ าน และสมรรถนะประจําบริ หาร ๔ ด้ าน
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการขององค์การบริ หารส่วนตํา บลดอนตะหนิน
ให้ จดั กลุม่ คะแนนผลการประเมิน เป็ น ๕ ระดับ ได้ แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้ องปรับปรุ ง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้ เป็ นไปตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ นําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามที่ ก.ท.
กําหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่.............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5
(.................................................. )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนตะหนิน
ที่ / ๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน อบต.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๑๓ ให้ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต. ประกอบด้ วย ปลัด อบต. เป็ นประธานกรรมการ
และหัวหน้ าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ และให้ พนักงานอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ของอบต.
เป็ นเลขานุการ องค์การบริ หารส่วนตํา บลดอนตะหนิน จึงแต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน อบต. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้ วย
๑. ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
๒. ผู้อํานวยการกองคลัง
๓. ผู้อํานวยการกองช่าง
๔. นักทรัพยากรบุคคลหรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้ คณะกรรมการฯ มีหน้ าที่ให้ คํา ปรึ กษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ น
ธรรมในการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต.ทุกประเภท
ตําแหน่งและระดับ ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนินต่อไป
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สั่ง ณ วันที่...............เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(...................................................... )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ดอนตะหนิน
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน อบต.
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖4 –๓๑ มีนำคม ๒๕๖5) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5
-----------------------------------------อาศัยอํา นาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่ อนไขเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลของอบต. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๕ การประเมินประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลการปฏิบัติงาน ข้ อ ๓๓๔ ให้ นําระบบเปิ ดมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดื อนตามมติคณะรั ฐมนตรี ที่
กําหนดสําหรับข้ าราชการพลเรื อน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต. ข้ อ ๑๑ (๗) ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล หรื อผู้บงั คับบัญชาที่
ได้ รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงาน อบต. ผู้มีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีเด่นในที่เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อ
เป็ นการยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้ พฒ
ั นาผลการปฏิบตั ิงานในรอบการประเมินต่อไปให้ ดียิ่งขึ ้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศดังกล่าวข้ างต้ น องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนินจึงประกาศรายชื่อพนักงาน
อบต.ผู้มผี ลการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

๑

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

ร้ อยละ
ผลการประเมิน

นักบริ หารงานท้ องถิ่น
(รองปลัด อบต. ระดับต้ น)

๙๑.๐

๒

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

๙๑.๔

๓

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

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

๙๒.๔

จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( ...................................................)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

-๑๑-

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอบต.

ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
พนักงาน อบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๕ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต.ปี ละสองครัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต. พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ อ ๖ การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงาน อบต.ให้ เลือ่ นปี ละสองครัง้
ครัง้ ที่ ๑ เป็ นการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนสํา หรับการปฏิบตั ิราชการในครึ่ งปี แรก โดยให้ เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน
ของปี ที่ได้ เลือ่ น
ครัง้ ที่ ๒ เป็ นการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนสําหรับการปฏิบตั ิราชการในครึ่งปี หลัง โดยให้ เลือ่ นในวันที่ ๑ ตุลาคม
ของปี ถัดไป
ข้ อ ๑๔ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงาน อบต. เพื่อ
ทาหน้ าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของพนักงาน อบต.ทุกประเภทตํา แหน่งและระดับ
ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศนี ้ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓
คน เป็ นกรรมการ และให้ พนักงานอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ของอบต.เป็ นเลขานุการ
โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
๑. เริ่ มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนของ
พนักงานอบต.
๒. เริ่ มรอบการประเมิน จัดทํา ประกาศกํ าหนดจํ า นวนครั ง้ การลาและการมาทํา งานสายของพนักงานอบต.
พนักงานครู และพนักงานจ้ าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน/เลือ่ นเงินเดือน และค่าตอบแทน
๓. จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลฯ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ น
ขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต.
๔. จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงาน อบต. ประกอบด้ วย
- รองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อผู้ที่นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลมอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ
- หัวหน้ าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็ น
กรรมการ
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ น
เลขานุการ
๕. งานการเจ้ าหน้ าที่สรุปผลการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.แต่ละคน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
๖. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาเป็ นหลักในการพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนครัง้ ที่
๑ และครัง้ ที่ ๒ โดยพิจารณาประกอบกับข้ อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับ
การเป็ นข้ าราชการ แล้ วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลําดับตนถึงนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
๗. จัดทําบันทึกแจ้ งคณะกรรมการฯ พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
พนักงานอบต.
๘. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประชุมตามวันและเวลาที่กํา หนด เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้
เงินเดือนพนักงานอบต. โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน (พร้ อมบันทึกรายงานการประชุม)
-๑๒-

๙. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน โดยแบ่งกลุม่ พนักงานอบต.
- กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบตั ิการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ) กลุม่ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง) กลุม่ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง)
- กลุ่มดํา รงตํา แหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ดํา รงตํา แหน่งประเภทอํา นวยการท้ องถิ่ น
(ระดับสูง) กลุม่ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารท้ องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ
คศ.๔ และ คศ.๕
๑๐. คํานวณอัตราเงินเดือน ณ ๑ มีนาคม หรื อ ๑ กันยายน ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เพื่อคํานวณวงเงิน ที่ใช้
เลือ่ นเงินเดือน
ครัง้ ที่ ๑ โควตาร้ อยละ ๑๕ ของจํานวนข้ าราชการที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ ๑ มีนาคม หากคํานวณแล้ วมี
เศษถึงครึ่งให้ ปัดขึ ้นเป็ นจํานวนเต็ม
วิธีการคิด จํานวนข้ าราชการทังหมด
้
X ๑๕% = ............คน
นํายอดเงินเดือนรวมทังหมด
้
X ๖% = ............บาท
เงินที่ใช้ เลือ่ นขัน้ ณ ๑ เม.ย.ของปี (ครัง้ ที่ ๑) = ............ บาท
ครัง้ ที่ ๒ ฐานอัตราเงินเดือนร้ อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้ าราชการที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ ๑ กันยายน
วิธีการคิด ยอดเงินเดือนปั จจุบนั รวมทังสิ
้ ้น = ............บาท
วงเงินร้ อยละ ๖ = ............บาท
หักเงินที่ใช้ เลือ่ นขัน้ ณ ๑ เม.ย.ของปี (ครัง้ ที่ ๑) = ............บาท
เหลือยอดเงินทีใ่ ช้ เลือ่ น ณ ๑ ต.ค. (ครัง้ ที่ ๒) = …………บาท
๑๑. คณะกรรมการพิ จารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน สรุ ปพนักงานอบต.แต่ละคนได้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเท่ าไหร่
พร้ อมสรุปความเห็น/ข้ อเสนอแนะ แล้ วเสนอนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อพิจารณาและออกคาสัง่ เลือ่ น
ปี ละ ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ (๑ เมษายน) ครัง้ ที่ ๒ (๑ ตุลาคม)
๑๒. งานการเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ทาเอกสารประกอบ ดังนี ้ - ออกคาสัง่ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานอบต. และบัญชีรายชื่อพนักงานอบต.ที่ได้ รับการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
ในวันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ ตุลาคม
- จัดทําแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ผู้สมควรได้ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน ๑.๐ ขัน้
- จัดทําแบบ ๑ บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ผู้สมควรได้ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน ๐.๕ ขัน้
- จัดทําแบบ ๒ บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ผู้ไม่สมควรหรื อไม่อาจเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน (ถ้ ามี)
- จัดทําแบบ ๕/๑ บัญชีแสดงจานวนพนักงานอบต.ผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ ตุลาคม
- จัดทําแบบ ๕/๒ บัญชีแสดงจานวนพนักงานอบต.ผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ ตุลาคม
- จัดทําหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณา

-๑๓-

แผนผังขัน้ ตอนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงานอบต.
จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนของพนักงานอบต.

จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครัง้ การลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต. พนักงานครู และ
พนักงานจ้ าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน/ เลือ่ นเงินเดือน และค่าตอบแทน

จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็ นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่
เป็ นเลขานุการ

ผู้บงั คับบัญชาประเมินตามแบบประเมินเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนของข้ าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถิ่น ครัง้ ที่
๑ /ครัง้ ที่ ๒ พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อมูลการลา มาสายและขาดราชการ การรักษา
วินยั พฤติกรรมการทํางานมาประกอบ และเสนอผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน เพื่อพิจารณาแล้ วสรุปความเห็นนาเสนอต่อนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อพิจารณาผลการประเมิน

จัดทําคําสัง่ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. ปี ละ ๒ ครัง้ / ครัง้ ที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) ครัง้ ที่ ๒
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)

จัดทําหนังสือส่งพร้ อมคําสัง่ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.ท.จ.นครราชสีมา
พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป

แจ้ งการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนให้ พนักงานอบต.ทราบ และบันทึกคําสัง่ การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนลงในบัตร
ประวัติพนักงานอบต. ก.พ.๗

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของพนักงานอบต.
และการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
-----------------------------------------------อาศัยอํา นาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ และข้ อ ๙ พนักงานอบต.ซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลือ่ น
ขันเงิ
้ นเดือนในแต่ละครัง้ ต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามประกาศ ดังนัน้ เพื่อให้ การพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต.
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และเป็ นไปตามประกาศข้ างต้ น องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลดอนตะหนินจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต.และพนักงานครู ดังนี ้
๑. ผู้ท่ จี ะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึ่งขัน้
(๑) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับพอใช้ จนถึงระดับดีมาก (๖๐-๙๐%)
(๒) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมา ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของตนด้ วยความสามารถและด้ วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดี
หรื อก้ าวหน้ าแก่ราชการ
(๓) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั ที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรื อไม่ถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญา
ให้ ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ หรื อความผิดที่ทํา ให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่
ราชการของตน ซึง่ มิใช่ความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๔) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ถกู พักราชการเกินกว่า ๒ เดือน
(๕) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๖) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาต้ องได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๔ เดือนหรื อได้ ปฏิบตั ิราชการ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า ๔ เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๗) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาสาหรับผู้ได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ต้ องมีเวลาปฏิบตั ิราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
(๘) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาสําหรับผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลาติดตามคูส่ มรสไปปฏิบตั ิราชการหรื อปฏิบตั ิงานใน
ต่างประเทศ ต้ องมีเวลาปฏิบตั ิราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
(๙) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ลากิจเกินกว่า ๑๐ วันทําการ หรื อมาทํางานสายเกินกว่า ๒๐ ครัง้ ตามที่นายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนินได้ กําหนดเป็ นหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว
(๑๐) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาต้ องมีเวลาปฏิบตั ิราชการ ๖ เดือน โดยมีวนั ลาป่ วยไม่เกิน ๒๓ วันทําการ แต่ไม่รวมถึง
วันลาตาม (๖) (๗) และวันลา ดังต่อไปนี ้
ก. ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์
ได้ รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจ่ายเงินเดือน
ข .ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน

ค. ลาป่ วยซึง่ จําเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทํา
การ
ง. ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้ าทีห่ รื อในขณะเดินทางไปหรื อกลับจาก
ปฏิบตั ิราชการตามหน้ าที่
จ. ลาพักผ่อน
ฉ. ลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
ช. ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ซ. ลาไปช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสทิ ธิได้ รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่า
ด้ วยการจ่ายเงินเดือน
ฌ. ลาไปฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านอาชีพ
การนับวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน สําหรับวันลาป่ วยทีใ่ ห้ นบั เฉพาะวันทําการ
๒. ผู้ท่ จี ะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนหนึ่งขัน้
ผู้ที่ได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ๑ ขันในแต่
้
ละครัง้ ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขัน้
เงินเดือน ๐.๕ ขัน้ และอยูใ่ นหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึง่ หรื อหลายประการ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(๑) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีเด่น (ตังแต่
้ ร้อยละ ๙๐ ขึ ้นไป)
(๒) ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ได้ ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทาง
ราชการและสังคมจนถึงเป็ นตัวอย่างทีด่ ีได้
(๓) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่มในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อได้ ค้นคว้ าหรื อประดิษฐ์ สงิ่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อทางราชการเป็ นพิเศษและทางราชการได้ ดาํ เนินการตามความคิดริ เริ่ มหรื อได้ รับรองให้ ใช้ การค้ นคว้ าหรื อสิง่ ประดิษฐ์
นัน้
(๔) ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสีย่ งอันตรายมาก หรื อมีการต่อสู้ที่เสีย่ งต่อความปลอดภัย
ของชีวิตเป็ นกรณีพิเศษ
(๕) ปฏิ บัติง านที่มี ภาระหน้ า ที่ ห นัก เกิ นกว่า ระดับ ตํา แหน่ง จนเกิ ด ประโยชน์ ต่อทางราชการเป็ นพิ เ ศษและ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่ของตนเป็ นผลดีด้วย
(๖) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้ าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป็ นพิเศษและงานนันได้
้ ผลดียิ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(๗) ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ จนสําเร็จเป็ นผลดียงิ่ แก่ประเทศชาติ
๓. ผู้ท่ ไี ม่ มีสิทธิได้ รับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนในแต่ ละครัง้
(๑) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง (ตํ่ากว่า ๖๐%)
(๒) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั ที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษใน
ความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการหรื อความผิดที่ทําให้ เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน
(๓) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน
(๔) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาได้ รับการบรรจุเ ข้ ารับราชการน้ อยกว่า ๔ เดือนหรื อได้ ปฏิบตั ิราชการมาแล้ วน้ อยกว่า ๔
เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาสํา หรั บผู้ได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจัยในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ มีเวลาปฏิบตั ิราชการน้ อยกว่า ๔ เดือน

(๗) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาสําหรับผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลาติดตามคูส่ มรสไปปฏิบตั ิราชการหรื อปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
มีเวลาปฏิบตั ิราชการน้ อยกว่า ๔ เดือน
(๘) ในครึ่ งปี ที่แล้ วมา ลากิจเกิ นกว่า ๑๐ วันทํา การ หรื อมาทํา งานสายเกินกว่า ๒๐ วันทาการ ตามที่นายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนินได้ กําหนดหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว
(๙) ในครึ่งปี ที่แล้ วมามีเวลาปฏิบตั ิราชการน้ อยกว่าหกเดือน โดยมีวนั ลาเกินกว่า ๒๓ วันทาการ แต่ไม่รวมถึงวัน
ลาตาม ก-ฌ
ในครึ่ งปี ที่แล้ วมา หากพนักงานอบต.และพนักงานครู ได้ ลาหรื อมาทํา งานสายเกิ นกว่าที่กํา หนดไว้ ให้
ผู้บังคับบัญชาควรพิ จารณาประเมินให้ อยู่ในเกณฑ์ ตํ่ากว่า มาตรฐาน อันจะทํ า ให้ ผ้ ูนนั ้ ไม่สามารถได้ รับการเลื่อนขัน้
เงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัลประจํา ปี และให้ ผ้ บู งั คับบัญชารายงานต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล เพื่อ
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนทางวิ
้
นยั ฐานหย่อนความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(.............................................)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
เรื่ อง กําหนดจํานวนครั ง้ การลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต. พนักงานครู และพนักงานจ้ าง
เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน และค่ าตอบแทน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ (๘) การพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ลา หรื อมา
ทํางานสายเกินจํานวนครัง้ ที่นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลกําหนดเป็ นหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว โดยคํา นึงถึงลักษณะงานและ
สภาพท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของแต่
ั้
ละส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ตามแผนอัตรากาลังสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตํา บลดอนตะหนิน มีอตั รากําลังพนักงาน อบต. ๑๐ อัตรา
พนักงานครู ๓ อัตรา ลูกจ้ างประจํา ๓ อัตรา และพนักงานจ้ าง ๙ อัตรา รวมทังสิ
้ ้น ๒๕ อัตรา โดยแต่ละตํา แหน่งมี
ภารกิจหน้ าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานกํา หนดตําแหน่ง มีหน้ าที่รับผิดชอบแต่ละงานต่างกัน มีความชํา นาญงานใน
หน้ าที่แตกต่างกัน โดยองค์การบริ หารส่วนตํา บลดอนตะหนิน มีพื ้นที่ความรับผิดชอบจํานวน ๒๑ หมู่บ้าน มีคลองบาง
พลวง ไหลผ่าน ทําให้ ที่ผา่ นมา ประสบปั ญหานํ ้าท่วมและปั ญหาภัยแล้ ง เป็ นประจําทุกปี ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตําบล
ดอนตะหนิน จึงจําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมต่อสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ และเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศดังกล่าวข้ างต้ น
ลักษณะงาน สภาพพื ้นที่ และจํานวนบุคลากร องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน จึงได้ กําหนดจํานวนครัง้ การลา และ
การมาทํางานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. การเลือ่ นเงินเดือน
พนักงานครู และการเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง รวมถึงการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้ างของพนักงานจ้ าง ดังนี ้
๑. พนักงานอบต. พนักงานครู และพนักงานจ้ าง ในครึ่ ง ปี ที่แล้ วมาก่อนการประเมินเพื่อเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน เลื่อน
เงินเดือน หรื อเลือ่ นค่าตอบแทน จะต้ องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๒. พนักงานอบต. พนักงานครู และพนักงานจ้ าง ในครึ่ งปี ที่แล้ วมาก่อนการประเมินเพื่อเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน เลื่อน
เงินเดือน หรื อเลือ่ นค่าตอบแทน จะต้ องมีวนั ลาและการมาทางานสาย ดังนี ้
๒.๑ มาทํางานสายเกินกว่า.........ครัง้ หรื อลากิจเกินกว่า.........วันทํา การ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาประเมินอยู่ในเกณฑ์
ตํ่ากว่ามาตรฐาน อันจะทาให้ ผ้ นู นไม่
ั ้ สามารถได้ รับการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนและเงินรางวัลประจํา ปี
๒.๒ มาทางานสายเกินกว่า..........ครัง้ หรื อลากิจเกินกว่า.........วันทํา การ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชารายงานต่อนายก
องค์การบริ หารส่วนตํา บลดอนตะหนิน เพื่อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
โดยการลาต่างๆ ขอให้ พนักงานอบต. พนักงานครู และพนักงานจ้ างแต่ละคนได้ พิจารณาถึงความจําเป็ นของเหตุ
แห่งการลาทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ขอให้ คํานึงถึงการให้ บริ การประชาชนในพื ้นที่เป็ นสําคัญ
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(..................................................)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่…………./ ๒๕๖๓
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานอบต.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์ แ ละเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๑๔ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. เพื่อทํา หน้ าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของ
พนักงานอบต. ทุกประเภทและระดับตําแหน่ง ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน
เป็ นกรรมการ และให้ พนักงานอบต. ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ของอบต. เป็ นเลขานุการ
เพื่อให้ การพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนของพนักงานอบต. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เกิดความโปร่ งใสและ
ยุติธรรม องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน จึงแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้ วย
๑. รองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
๒. รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
๓. ผู้อานวยการกองช่าง
๔. หัวหน้ าสํานักปลัด
๕. นักทรัพยากรบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่...............เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(................................................. )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่............/ ๒๕๖๓
เรื่อง การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานอบต. (ครั ง้ ที่ ๑)
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้ าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้ อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
พนักงานอบต. ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ............คน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ ายคําสัง่ นี ้
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่.........เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(............................................. )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ที่ได้ รับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
แนบท้ ายคําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน ที่............./๒๕๖๓ ลงวันที่...........เมษายน ๒๕๖๓
ลําดับ
ที่

ชื่อ - ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งเลขที่

เงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๒

เงินเดือน
๑ ต.ค. ๖๒

ระดับ ชัน้ ระดับ

ชัน้

เงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๓
ระดับ

หมายเหตุ

ชัน้
ครึ่งขัน้ ตามข้ อ ๘ ของ
ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.
๒๕๕๘ ลว ๓๐ ธ.ค.๕๘

สํานักปลัด

หนึง่ ขัน้ ตามข้ อ ๙ ของ
ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.
๒๕๕๘ ลว ๓๐ ธ.ค.๕๘
ครึ่งขัน้ ตามข้ อ ๘ ของ
ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.
๒๕๕๘ ลว ๓๐ ธ.ค.๕๘
ครึ่งขัน้ ตามข้ อ ๘ ของ
ประกาศ ก.ท.จ.
นครราชสีมา เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.
๒๕๕๘ ลว ๓๐ ธ.ค.๕๘

กองคลัง

กองช่ าง

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ปกปิ ด

แบบ๑

บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ผู้สมควรได้ เลื่อนขัน้ เงินเดือน ๑.๐ ขัน้
ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัตงิ าน ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัตกิ าร ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทอํานวยการท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง)
องค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน..........คน

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

เลื่อนระดับ
เมื่อ
วันเดือนปี

อายุ
ตัว

อายุ
ราชการ

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ เม.ย. ๖๒
ระดับ

ชั้น

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ ต.ค. ๖๒
ระดับ

รวมเงินทังสิ
้ ้น

ชั้น

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ เม.ย. ๖๓
ระดับ

ชั้น

จานวนเงินที่ใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย. ๖๓

รวมเงินทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ ให้รวมเงินทุกแผ่นและรวมยอดทั้งสิ้นแผ่นสุดท้าย

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

หมาย
เหตุ

ปกปิ ด

แบบ ๑ (พิเศษ)

บัญชีรายชื่อพนักงานอบต. ผู้สมควรได้ เลื่อนขัน้ เงินเดือน ๑.๐ ขัน้
ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัตงิ าน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัตกิ าร ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทอํานวยการท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารท้ องถิ่น (ระดับต้ น และระดับกลาง)
องค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน..........คน

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

เลื่อนระดับ
เมื่อ
วันเดือนปี

อายุ
ตัว

อายุ
ราชการ

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ เม.ย. ๖๒
ระดับ

ชั้น

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ ต.ค. ๖๒
ระดับ

รวมเงินทังสิ
้ ้น

ชั้น

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ณ ๑ เม.ย. ๖๓
ระดับ

ชั้น

รวมเงินทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ ให้ รวมเงินทุกแผ่นและรวมยอดทังสิ
้ ้นแผ่นสุดท้ าย

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

จานวนเงินที่ใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย. ๖๓

ปกปิ ก

แบบ

๑
บัญชีแสดงจานวนพนักงานอบต. ผู้ครองตําแหน่ ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อคํานวณจํานวนผู้ท่ สี มควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
องค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน..........คน

ส่วนราชการ

ประเภททัว่ ไป
ระดับ
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน ชํานาญงาน

ระดับ
อาวุโส

จํานวนพนักงานอบต.แยกตามระดับ
ประเภทวิชาการ
ประเภทอํานวยท้ องถิ่น
ระดับ
ระดับ ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ปฏิบตั ิการ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยวชาญ ต้ น กลาง สูง
การ
การ
พิเศษ

ประเภทบริ หารท้ องถิ่น
ระดับ ระดับ ระดับ
ต้ น
กลาง สูง

รวม
คน

รวม
จํานวนเงิน

ปลัด/รองปลัด
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
รวม
๖%

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

หมาย
เหตุ

ปกปิ ด
แบบ๕/๖

บัญชีแสดงจํานวนพนักงานอบต. ผู้ครองตําแหน่ ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สําหรับคานวณเลื่อนขัน้ เงินเดือน ๐.๕ ขัน้ ๑ ขัน้ ไม่ เกินร้ อยละ ๑๕
เพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ครัง้ ที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
กลุ่มระดับ

รวม
(คน)

ผู้สมควรได้ รับ
การเลื่อนขัน้
๐.๕ขัน้

ผู้สมควรได้ รับ
การเลื่อนขัน้
๑.๐ขัน้

หมายเหตุ

- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
(ระดับปฏิบตั งิ าน)
- กลุม่ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
(ระดับชํานาญการ)
-กลุม่ ผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้ องถิ่น (ระดับต้ น)

-กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น (ระดับต้ น)
รวม

ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..............................................
(.............................................. )
(.............................................. )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะ
หนิน

-๑๔-

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงานจ้ าง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จัง หวัด นครราชสี มา เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ
พนักงานจ้ าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หมวด ๕ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ข้ อ ๔๐ ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ปี ละ ๒
ครัง้ ตามปี งบประมาณ
ครัง้ ที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบตั งิ าน วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบตั งิ าน วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้ าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ข้ อ ๓๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ า งตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไปให้ ประเมิน
จากผลงานและคุณ ลักษณะในการปฏิ บัติง านของพนักงานจ้ างผู้นัน้ โดยมุ่ง เน้ นผลสัม ฤทธิ์ ข องงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน โดยกําหนดให้ มีสดั ส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี ้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรื อความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(๒) การประเมิ น พฤติก รรมการปฏิ บัติ ง าน ให้ อ บต.กํ า หนดสมรรถนะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชีท้ ี่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้ วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบตั ิงานจริ งของพนักงานจ้ างเปรี ยบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี ้ที่กําหนด โดยให้ นําสมรรถนะของพนักงานอบต.ที่คณะกรรมการกลางพนักงานอบต.กําหนดมาใช้ สําหรับ
การประเมินพนักงานจ้ างโดยอนุโลม ดังนี ้
- พนักงานจ้ างทัว่ ไป ให้ ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้ องการ ในระดับ ๑
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้ างตามภารกิจสํา หรับผู้มีทกั ษะ ให้ ประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจํ า สายงานอย่างน้ อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนัก งานอบต.ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกํ า หนดระดับสมรรถนะที่ ค าดหวัง /ต้ องการ ในระดับ
ปฏิบตั งิ านหรื อระดับปฏิบตั กิ ารแล้ วแต่กรณี
- พนักงานจ้ างตามภารกิจสําหรับผู้มีทกั ษะ ให้ ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้ องการ ในระดับ ๒

-๑๕-

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ อบต.นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างมาจัดกลุม่ ตาม
ผลคะแนนเป็ น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
- ดีเด่น ตังแต่
้ ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน
- ดีมาก ตังแต่
้ ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๙๕ คะแนน
- ดี ตังแต่
้ ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๘๕ คะแนน
- พอใช้ ตังแต่
้ ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๗๕ คะแนน
- ปรับปรุง น้ อยกว่าร้ อยละ ๖๕ คะแนน
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนัก งานจ้ า งทั่ว ไป อบต.อาจ
พิจารณาใช้ ตามแบบแนบท้ ายประกาศนี ้ หรื ออาจปรับใช้ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่อบต.
เลือกใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ างก็ได้ ทังนี
้ ้ การประเมินดังกล่าวต้ องครอบคลุมงาน/
ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รับมอบหมาย ความสํ าเร็ จ ของงาน ผลผลิตที่ คาดหวัง จากการปฏิ บัติงาน และตัวชี ว้ ัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่
(1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ให้
ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี ้
ก. ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ อบต.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จ้ าง จากนันให้
้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นซึ่งเป็ นผู้ประเมิ น และพนักงานจ้ างแต่ละคนร่ วมกันวางแผนและ
กําหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและ/หรื อความสําเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้ างผู้
นันต้
้ องรับผิดชอบในรอบการประเมินนัน้ โดยกํา หนดดัชนีชี ้วัดหรื อหลักฐานบ่งชี ้ความสําเร็ จของงาน
อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังระบุ
้ พฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวัง
ข. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาชัน้ ต้ นซึ่งเป็ นผู้ประเมินติดตามความก้ าวหน้ าในการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั งิ านตาม (ก) รวมทังคอยให้
้
คําแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหา
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ พนักงานจ้ างสามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็ จของงานที่
กําหนด
ค. เมื่อครบรอบประเมิน ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นซึง่ เป็ นผู้ประเมินและส่วนราชการต้ นสังกัดพนักงานจ้ าง
ดําเนินการ ดังนี ้
(๑) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อบต.กําหนด
(๒) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ ส่วนราชการต้ นสัง กัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจ้ างตามลํา ดับคะแนน
ผลการประเมิน
(๓) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้ างตามลําดับคะแนนผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
กลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณามาตรฐานฯ ความโปร่ งใส และเป็ นธรรมของการประเมิน
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อนําไปใช้ ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน

-๑๖-

ข้ อ ๔๑ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลแต่ง ตัง้ คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ าน ประกอบด้ วย
(๑) ปลัด อบต. เป็ นประธาน
(๒) หัวหน้ าส่วนราชการ หรื อรองปลัด อบต.ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ
(๓) ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ
โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
๑. ช่วงเริ่ มรอบการประเมิน องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานจ้ างให้ ทราบโดยทัว่ กัน (ทําบันทึกข้ อความแจ้ งเวียนให้ พนักงานจ้ าง
ทราบด้ วย)
๒. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นร่วมกับพนักงานจ้ าง (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกันวางแผนและกําหนดเป้าหมาย
การปฏิบตั ิงาน พร้ อมจัดทํา บันทึกข้ อตกลงร่วมกันเกี่ ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนํา มาประเมิน นํ ้าหนัก
เป้าหมาย (หลักฐานบ่งชี ้ความสําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม)
๓. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นและพนักงานจ้ าง (ผู้รับการประเมิน) ลงนามรับทราบข้ อตกลงการปฏิบตั ิงาน
รายบุคคล
๔. พนักงานจ้ าง (ผู้รับการประเมิน) ปฏิบตั ิงานให้ เกิดผลงานตามที่จดั ทําข้ อตกลงไว้ กบั ผู้บงั คับบัญชา
ชันต้
้ น (ผู้ประเมิน)
๕. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้รับการประเมินเป็ นระยะ ให้ คํา ปรึ กษาและ
ช่วยเหลือ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จงานที่กําหนด
๖. เมื่อสิน้ รอบประเมิน ผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้ นดํา เนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ าง
(ผู้รับการประเมิน) ตามข้ อตกลงที่ได้ ทําไว้ เมื่อต้ นรอบการประเมิน
๗. งานการเจ้ าหน้ าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบตั งิ านของทุกกอง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงานจ้ างต่อไป
๘. จัดทําบันทึกข้ อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ เพื่อขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการ
้
กลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิ บัติง านพนักงานจ้ าง ประกอบด้ วย ปลัด อบต.ฯ เป็ นประธานกรรมการ
หัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ น
เลขานุการ
๙. จัดทําบันทึกแจ้ งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากํา หนดวันประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงานจ้ าง
๑๐. คณะกรรมการกลั่น กรองฯ ประชุม ให้ คาปรึ กษาและพิ จ ารณากลั่น กรองผลการประเมิ น ใน
ภาพรวม รวมทังพิ
้ จารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาที่กาหนด (พร้ อมบันทึกรายงานการประชุม)

-๑๗-

๑๑. คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ แจ้ งผลการประเมินให้ แก่ ผ้ รู ับการประเมินรับทราบพร้ อมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน
๑๒. งานการเจ้ าหน้ าที่รวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลฯ
พิจารณาผลการ ประเมินพร้ อมลงนามในแบบประเมิน
๑๓. จัดเก็ บผลการประเมิ นและหลักฐานแสดงความสํ าเร็ จ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติง าน
(สมรรถนะ) ของพนักงานจ้ างไว้ เพื่อใช้ ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่ องอื่นๆ
แผนผังขัน้ ตอนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงานจ้ าง
ช่วงเริ่ มรอบประเมินจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
พนักงานจ้ าง (โดยกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐)

ผู้บงั คับบัญชาและพนักงานจ้ าง กําหนดข้ อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กําหนดตัวชี ้วัด นํ ้าหนัก เป้าหมาย หรื อหลักฐานบ่งชี ้ความสําเร็จของงาน
และลงนามรับทราบข้ อตกลงการปฏิบตั ิงานรายบุคคล

เมื่อสิ ้นรอบการประเมิน ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้ วนาเสนอผู้บงั คับบัญชา
เหนือขึ ้นไปชันหนึ
้ ง่ (ถ้ ามี) และแจ้ งให้ ผ้ รู ับการประเมินทราบพร้ อมลงลายมือชื่อรับทราบ

งานการเจ้ าหน้ าที่ รวบรวมและจัดเรี ยงผลการประเมินทุกสานัก/กอง

ขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองผลการปฏิบตั ิงานพนักงานจ้ าง โดยมีปลัด อบต.ฯ เป็ น
ประธานกรรมการ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ
เชิญประชุมและนําผลการประเมินเสนอเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงานจ้ าง เพื่อพิจารณาแล้ วสรุปความเห็นนาเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
เพื่อพิจารณาผลการประเมิน

เมื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานครบทัง้ ๒ ครัง้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรองการ

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้ าง
-----------------------------------------------------ด้ วยประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา (ก.ท.จังหวัด) เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้ าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ข้ อ ๓๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไปให้ ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ างผู้นนั ้
ดังนัน้ องค์ การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน จึงประกาศหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้ าง สําหรั บรอบการประเมิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –๓๐ กันยายน
๒๕๖๓) ดังนี ้
๑. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ าง มีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็ น ๒ ส่วน
ได้ แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากปริ มาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ ว
หรื อความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรื อความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้ อยละ ๒๐) โดยให้ นํา สมรรถนะของพนักงานอบต. ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานอบต.กําหนดมาใช้ สาหรับการประเมินพนักงานจ้ างโดยอนุโลม
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ ให้ เป็ นไปตาม
หลักการของมาตรฐานทัว่ ไปที่ ก.ท. กําหนด ได้ แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน เป็ นการจัดทําข้ อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการ
มอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบตั ิงาน โดยการกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน และค่าเป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรื อสมรรถนะ เป็ นการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ประกอบด้ วย พนักงานจ้ างทัว่ ไป ให้ ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้ องการ ใน
ระดับ ๑ และพนักงานจ้ างตามภารกิจ ให้ ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้ อย ๓
สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนัก งานอบต.ในลัก ษณะงานเดียวกัน โดยกํ า หนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้ องการ ในระดับ
ปฏิบตั ิงาน หรื อระดับปฏิบตั ิการแล้ วแต่กรณี
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ าง ให้ จดั กลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็ น
๕ ระดับ ได้ แก่ ดีเด่น (ตังแต่
้ ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน) ดีมาก (ตังแต่
้ ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๙๕ คะแนน) ดี (ตังแต่
้
ร้ อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๘๕ คะแนน) พอใช้ (ตังแต่
้ ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้ อยละ ๗๕ คะแนน) และปรับปรุ ง (น้ อยกว่าร้ อย
ละ ๖๕ คะแนน)
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(.......................................... )

นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่................/๒๕๖๓
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้ างของอบต. (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ข้ อ ๔๑ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
กลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ปลัด อบต. เป็ นประธานกรรมการ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด
อบต. ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ และให้ พนักงานอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ องค์การบริ หารส่วน
ตําบลดอนตะหนิน จึงแต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ าง ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้ วย
๑. ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน ประธานกรรมการ
๒. รองปลัด อบต. กรรมการ
๓. หัวหน้ าสานักปลัด อบต. กรรมการ
๔. นักทรัพยากรบุคคลหรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เลขานุการ
ให้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีหน้ าที่ในการกลัน่ กรองการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อทําหน้ าที่กลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมจาก
การใช้ ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรื อผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่..............เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(........................................... )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

-๑๘-

การเลื่อนค่ าตอบแทนของพนักงานจ้ าง
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.ดอนตะหนิน เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้ าง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข้ อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเลือ่ นค่าตอบแทนประจําปี ให้ พนักงานจ้ างเว้ นแต่พนักงานจ้ างทัว่ ไป ได้ รับการพิจารณาเลือ่ น
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
(๑) ต้ องมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่แล้ วมาในตําแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑
ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้ พนักงานจ้ างปฏิบตั ิงานของตนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลดี ในวันที่ ๑
ตุลาคม ของทุกปี
(๒) พิจารณาเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ างที่มีผลการปฏิบตั งิ านไม่ตํ่ากว่าระดับดีได้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ ๖ ของฐาน
ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบตั ิงาน
ทังนี
้ ้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลือ่ นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้ อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง
ณ วันที่ ๑ กันยายน และประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้ าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ข้ อ ๓๑ ให้ อบต.จัดทําคําสัง่ เลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานจ้ างตามการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในข้ อ ๒๙ โดย
พนักงานจ้ างซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นค่าตอบแทนในรอบปี ทีแ่ ล้ วมาจะต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของตนด้ วยความสามารถ และด้ วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรื อความก้ าวหน้ าแก่
ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี
(๒) ต้ องไม่ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในความผิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ หรื อความผิดที่ทํา ให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๓) ต้ องไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๔) ต้ องไม่ลา หรื อมาทางานสายเกินจํานวนครัง้ ที่นายกเทศมนตรี กําหนดเป็ นหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว โดยคํานึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของแต่
ั้
ละส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
(๕) ต้ องมีเวลาปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวนั ลาในแต่ละครั ง้ ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ
๔๐ ไม่เกินยี่สบิ สามวัน
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้ าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึง่ จาเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่หรื อในขณะเดินทางไปหรื อกลับจากการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้ าที่
(จ) ลาพักผ่อน

(ฉ) ลาเข้ ารับการตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหาร เข้ ารับการระดมพล เข้ ารับการฝึ กวิชาทหาร เข้ ารับการทดลอง
ความพรั่งพร้ อม

-๑๙ข้ อ ๓๑ วรรคสาม ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง
เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานจ้ างที่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ไม่ตํ่ากว่าระดับดี ประกอบด้ วย ประธานกรรมการและหัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า ๓ คนเป็ นกรรมการ
และให้ ข้าราชการอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ของอบต. เป็ นเลขานุการ
โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
๑. เริ่ มรอบการประเมิน จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครัง้ การลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต. พนักงาน
ครู และพนักงานจ้ าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน/เลือ่ นเงินเดือน และค่าตอบแทน
๒. จัดทําบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลฯ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง
๓. จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานอบต. ประกอบด้ วย
-รองนายกองค์ การบริ หารส่วนตําบลหรื อผู้ที่นายกองค์ การบริ หารส่วนตําบลมอบหมาย เป็ น ประธาน
กรรมการ
-หัวหน้ าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็ น กรรมการ
-ผู้รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ น เลขานุการ
๔. งานการเจ้ าหน้ าที่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจ้ างแต่ละคน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการเลือ่ น
ค่าตอบแทน
๕. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นนาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ างแต่ละคนมาเป็ นหลักในการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจําปี โดยพิจารณาประกอบกับข้ อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้ อมูลการลงโทษทางวินยั /อาญา
แล้ วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลาดับตนถึงนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
๖. จัดทํา บันทึกแจ้ งคณะกรรมการฯ พิจารณากํ า หนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้ าง
๗. คณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อ นค่า ตอบแทนประชุม ตามวัน และเวลาที่ กํ า หนด เพื่ อ พิ จ ารณาการเลื่อ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ (พร้ อมบันทึกรายงานการประชุม)
๘. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ประชุมกํา หนดร้ อยละของการเลื่อนค่าตอบแทน และ
กําหนดวงเงินในการเลื่อนค่าตอบแทน ร้ อยละ ๔ ของฐานค่าตอบแทน ณ ๑ กันยายนของปี ที่ประเมิน พร้ อมสรุ ปความเห็น/
ข้ อเสนอแนะ แล้ วเสนอนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อพิจารณาและออกคาสัง่ เลือ่ นค่าตอบแทน ปี ละ ๑ ครัง้
(๑ ตุลาคม)
๙. งานการเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ทําคําสัง่ เลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ในวันที่ ๑ ตุลาคม
๑๐. จัดทําหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณา

-๒๐-

แผนผังขัน้ ตอนการเลื่อนค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครัง้ การลาและการมาทํางานสายของพนักงานอบต. พนักงานครู และ
พนักงานจ้ าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน/เลือ่ นเงินเดือน และค่าตอบแทน

จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็ นกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ

ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นประเมินตามแบบประเมินการเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง พิจารณาจาก
คะแนนผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้ อมูลการลงโทษทางวินยั /อาญา และ
เสนอผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง เพือ่ พิจารณาแล้ วสรุ ปความเห็น
นําเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน เพื่อพิจารณาผล

จัดทําคําสัง่ เลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ปี ละ 1 ครัง้ (๑ ตุลาคม)

จัดทําหนังสือส่งพร้ อมคําสัง่ เลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ างและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.ท.จ.
นครราชสีมา พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป

แจ้ งการเลือ่ นค่าตอบแทนให้ พนักงานจ้ างทราบ และบันทึกคําสัง่ การเลือ่ นค่าตอบแทนในแฟ้ มประวัติ
พนักงานจ้ าง

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่.............../๒๕๖๓
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่ าตอบแทนของพนักงานจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้ างของอบต. (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ข้ อ ๓๑ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองปลัด อบต. ไม่น้อย
กว่า ๓ คน เป็ นกรรมการ และให้ พนักงานอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ องค์การบริ หารส่วนตําบลดอน
ตะหนิน จึงแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้ วย
๑. นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน
๒. รองปลัด อบต.
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
๔. หัวหน้ าสํานักปลัด
๕. นักทรัพยากรบุคคลหรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้ คณะกรรมการพิจารณาการเลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานจ้ าง ทําหน้ าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
เลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานจ้ างที่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่.............เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(.................................................. )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

คําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน
ที่…………/๒๕๖๓
เรื่อง การเลื่อนค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลสําหรับพนักงานจ้ างของอบต. (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้ อ ๒๙ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานอบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้ าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ข้ อ ๓๑ จึงเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจตามการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จํา นวน............ราย รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายคําสัง่ นี ้
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่.............เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(..................................................... )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนบท้ ายคําสั่งองค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนตะหนิน ที่............./๒๕๖๓ ลงวันที่............ตุลาคม ๒๕๖๓
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง
ณ ๑ ก.ย.๖๒

อัตราค่ าตอบแทน
อัตราเมื่อเลื่อน
จํานวนเงินที่ใช้ เลื่อน
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน

ร้ อยละที่ใช้ ค่ าครองชีพ
เลื่อน
ค่ าตอบแทน

รวมเงิน
ทัง้ สิน้

สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่ าง

หมายเหตุ : ๑. การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ างที่มีผลการปฏิบตั งิ านไม่ตํ่ากว่าระดับดีไม่เกินอัตราร้ อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบตั งิ าน
๒. การควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้ อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี ้
- ฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ = (................+................+.................+.................)x ๔%
= …………………. x ๔% = ……………………
-รวมเงินที่ใช้ ปรับขึ ้น ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
= (................+................+.................+.................) = ..................บาท
(ลงชื่อ).......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

หมายเหตุ

-๒๑-

การออกบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้ อ ๑ ในการข้ อมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐทําคําขอมีบตั รประจําตัวยื่นตัวบุคคล ดังต่อไปนี ้
(๔) สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่นตามกฎหมายว่าด้ วยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้ วย อบต.
และกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา ให้ ยื่นต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
(๖) ข้ าราชการหรื อ พนัก งานขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นตามกฎหมายว่าด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
กฎหมายว่าด้ วยอบต. กฎหมายว่าด้ วยสภาตํา บลและองค์การบริ หารส่วนตําบล และกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการ
เมืองพัทยา ให้ ยื่นคําขอต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือตน
ข้ อ ๔ บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบานาญให้ มี ๒ ชนิด ดังนี ้
(๑) บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ ออกด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้ วยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและลักษณะ ดังนี ้
(ก) บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ให้ เป็ นไปตามแบบที่ ๑ ก ท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(ข) บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ ให้ เป็ นไปตามแบบที่ ๒ ก ท้ ายกฎกระทรวง
การขอมีบตั รประจําตัวตาม (๑) ให้ แนบรูปถ่ายจํานวนสองใบพร้ อมคําขอ โดยรูปถ่ายดังกล่าวให้ ใช้ รูปที่ถ่ายไว้ ไม่เกิน
หกเดือนก่อนวันยื่นคําขอมีบตั รประจําตัว ขนาด ๒.๕x๓.๐ เซนติเมตร ครึ่ งตัว หน้ าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ ม แต่ง
เครื่ องแบบปฏิบตั ิราชการ เครื่ องแบบพิธีการ เครื่ องแบบเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ ตนสังกัด ชุดสากล หรื อชุดไทยพระราชทาน เว้ นแต่
ข้ าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถ่ายให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
(๒) บัตรประจําตัวที่ออกด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้ วยพลาสติกสีเทาเงิน ด้ านหน้ ามีแถบแม่เหล็ก ด้ านหลังมี ลายปู
พื ้นรูปครุฑขนาด ๑ เซนติเมตร สีเทาดําเข้ มกว่าพื ้นบัตรเล็กน้ อยเพื่อให้ ตวั อักษรในรายการบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ
ดังนี ้
(ก) บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ให้ เป็ นไปตามแบบที่ ๑ ข ท้ ายกฎกระทรวงนี ้
(ข) บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ ให้ เป็ นไปตามแบบที่ ๒ ข ท้ ายกฎกระทรวง
ลักษณะของรูปถ่ายในบัตรประจําตัว และการแต่งกายของผู้ขอมีบตั รในรูปถ่ายในบัตรประจําตัวที่ออกด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ให้ เป็ นไปตามวรรคสองของ (๑)
ขัน้ ตอนการออกบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ดังนี ้
๑. การยื่นคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๑.๑ การยื่นคําขอมีบตั รประจําตัวใหม่ให้ ยื่นภายใน ๓๐ วัน กรณีดงั นี ้
- บัตรหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระสําคัญ
- บัตรประจําตัวหมดอายุ
- การเปลีย่ นชื่อตัวหรื อชื่อสกุล
- เปลีย่ นตําแหน่งหรื อย้ ายสังกัด
๑.๒ ให้ กรอกแบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ ถูกต้ องตรงกับประเภทเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เช่น ประเภท
พนักงานอบต. ประเภทข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นต้ น

-๒๒๑.๓ ให้ ลงลายมือชื่อผู้ขอมีบตั ร ลายมือชื่อใต้ กรอบรูปให้ ครบถ้ วน และควรเป็ นลายมือชื่อแบบเดียวกัน
๑.๔ หมูโ่ ลหิตให้ เขียนเป็ นภาษาไทย เช่น หมูโ่ ลหิต เอ โอ เป็ นต้ น
๑.๕ กรณีกรอกตําแหน่งสําหรับข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ มีวิทยฐานะ ในช่องตําแหน่งให้ ระบุชื่อ
ตํา แหน่ง เช่น ตํา แหน่งครู ศึกษานิเทศก์ เป็ นต้ น สํา หรั บข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่มีวิทยฐานะ ในช่อง
ตําแหน่งให้ ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตําแหน่ง ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ เป็ นต้ น
๑.๖ การกรอกคํานําหน้ านามว่า ดร. ไม่สามารถนํามาใช้ เป็ นคํานําหน้ านามในการขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐได้ (อ้ างอิงหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๗๔๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
๑.๗ สําหรับข้ าราชการบํานาญการกรอกตําแหน่งให้ กรอกตําแหน่งตามประกาศเกษี ยณหรื อตํา แหน่งตามคําสัง่ ให้
ออกจากราชการ มิใช่กรอกตํา แหน่งว่า “ข้ าราชการบํานาญ” เช่น ตําแหน่งตามประกาศเกษี ยณอายุราชการ คือ ตํา แหน่งครู
ให้ กรอกว่าตําแหน่ง “ครู” ตามด้ วยวิทยฐานะ (ถ้ ามี)
๒. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๒.๑แบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ แบบสําเนาทะเบียนบ้ านหรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึง่ ) จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ รูปถ่าย (ถ่ายไว้ ไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๒ รูป ขนาด ๒.๕X๓ ซม. ครึ่งตัว หน้ าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสี
เข้ ม แต่งเครื่ องแบบปฏิบตั ิราชการ เครื่ องแบบพิธีการ เครื่ องแบบเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ ตนสังกัด ชุดสากลหรื อชุดไทยพระราชทาน
การประดับเครื่ องหมายให้ ตรงกับชัน้ หรื อระดับปั จจุบนั ในวันที่ยื่นคําขอมีบตั ร
๒.๓ แบบสําเนาบัตรเก่าทุกครัง้ ทีย่ ื่นคาขอมีบตั รประจําตัวใหม่
๒.๔ กรณีบตั รสูญหายแนบใบแจ้ งความของสถานีตํารวจ
๒.๕ กรณีย้ายสถานศึกษาและได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งใหม่ เปลีย่ นตําแหน่ง และเลือ่ นวิทยฐานะ ให้ แนบสําเนา
คําสัง่ แต่งตัง้ เปลีย่ นตําแหน่ง และเลือ่ นวิทยฐานะ
๒.๖ กรณีครูผ้ ชู ่วยบรรจุใหม่ให้ แนบสําเนาคําสัง่ บรรจุและแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับการคัดเลือก
๒.๗ กรณีเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล เปลีย่ นคํานําหน้ านาม เปลีย่ นยศให้ แนบเอกสารที่ได้ รับอนุญาตให้ เปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล
เปลีย่ นคํานําหน้ านาม คําสัง่ แต่งตังยศจากกระทรวงกลาโหม
้
แล้ วแต่กรณี
๒.๘ กรณีบตั รชํารุด ให้ แนบบัตรที่ชํารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชํารุดได้ ให้ บนั ทึกแจ้ งสาเหตุการชํารุด
๒.๙ ข้ าราชการบํานาญและลูกจ้ างประจํ า ผู้รับบําเหน็จรายเดือน หากเป็ นการขอมีบตั รครัง้ แรกให้ แนบประกาศ
เกษี ยณหรื อคําสัง่ ให้ ออกจากราชการหรื อหนังสือสัง่ จ่ายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง

แผนผังขัน้ ตอนการขอมีบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
พนักงานผู้ขอมีบตั รยื่นคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (บ.จ.๑) พร้ อมรูปถ่าย ๑ นิ ้ว ๒ ใบ และ
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

บันทึกเสนอขอมีบตั รประจําตัวพนักงาน อบต. โดยแนบเอกสาร ดังนี ้
- คําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (บ.จ.๑)

นําเสนอนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
(เอกสารทําสําเนาเก็บไว้ ๑ ฉบับ)
แจ้ งพนักงานผู้ขอมีบตั รมารับบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
(พร้ อมลงในสมุดคุมการขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ)

คําขอมีบัตรประจําตัว หรื อขอมีบัตรประจําตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัตบิ ัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
-------------------------------------เขียนที่......องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน......
วันที่…………….เดือน…………..……………..พ.ศ…………..…
ข้ าพเจ้ าชื่อ…………………………..…….………..………..ชื่อสกุล………………………………..…………...…...
เกิดวันที่……..……เดือน………..……….…..พ.ศ…………..…อายุ……..…….ปี สัญชาติ……………. หมูโ่ ลหิต…………...
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ านเลขที…
่ ………..……ตรอก/ซอย……………. ถนน………….……………………………...................
ตําบล/แขวง……………..….…………….อําเภอ/เขต…………………….….………..จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์………………......……. โทรศัพท์……………………………………………………………………………….....
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ ............................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………….......
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐประเภท………………………………………………………………………………………………..
รับราชการ/ ฝ่ าย…………………………..…………………… กอง/สํานัก…………………………………….…………….…
สังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ตําแหน่ง…………………………………………….………….ระดับ/ยศ………………………..…..……
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐยื่นต่อ ………………………………………………………….……….....
กรณี
๑. ขอมีบตั รครัง้ แรก
๒. ขอมีบตั รใหม่ เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม…………………………………………………… (ถ้ าทราบ)
๓. ขอเปลีย่ นแปลงบัตร เนื่องจาก
เปลีย่ นตําแหน่ง
เลือ่ นระดับ
เปลีย่ นชื่อตัว
เปลีย่ นชื่อสกุล
เปลีย่ นชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด
อื่นๆ …………………………………………….…………
ได้ แนบรูปถ่าย ๒ รูป มาพร้ อมกับคําขอนี ้แล้ ว และ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลายมือชื่อ)………………………………….……..…………ผู้ทาํ คําขอ
(……………………….………….………………)
หมายเหตุ ให้ ขดี ฆ่าข้ อความที่ไม่ต้องการออกแล้ วขีดเครื่ องหมาย ✔ ในช่อง หน้ าข้ อความทีใ่ ช้
* ให้ คงคํานําหน้ านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
...................................................
ชื่อ-สกุล....................................................
ตําแหน่ง...................................................

……………………….
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต โอ

(...............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน

บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ

พนักงานอบต.
เลขที่........./๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันออกบัตร ๓/ต.ค./๒๕๖๒ บัตรหมดอายุ ๒/ต.ค./๒๕๖๘

