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คู่มือการปฏิบตั ิงานนักทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช เพื่อใช้สาหรับ
เป็นแนวทางการทางานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านการบริหารงานบุคคล โดยระบุถึง ขั้นตอนและ
รายละเอียด ของการดาเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทางาน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการทางานและบริหารจัดการลาดับงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ กาหนด
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้น ตอนการปฏิบัติ ง าน วงจรการดาเนินงานและทราบถึง ผู้ติดต่ อ
ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการฝึกอบรมและการแจ้ง รายละเอียด วิธีการปฏิบัติง านให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานได้

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วน ตาบลโคราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานกิจการสภา อบต.
-งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
-งานส่งเสริมการเกษตร

-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประสานสาธารณูปโภค

-งานผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานบริหารการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
-งานสังคมสงเคราะห์

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ระดับตาแหน่ง

วิชาการ
การเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและ ความ
จาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคน ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงาน
และการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ง าน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ ง และการ
วางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึ ก ษา รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด ท าหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึก ษา รวบรวม ตรวจสอบข้ อ มูล ถ้ อยค า ข้ อ เท็ จ จริง เพื่ อ ประกอบการด าเนิน การ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร ตั้ ง แต่ ก ารสอบคั ด เลื อ ก
การคัดเลื อก การสอบแข่ง ขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็น ต้น เพื่อ บรรจุและแต่ง ตั้ง ผู้ มีความรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง

1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รั บผิด ชอบ ร่ วมด าเนิ นการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้ง ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญ หาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ บ ริ การข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ การบริ หารและการพั ฒนาทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่ อ สนั บ สนุ น
ภารกิ จของบุค คลหรื อหน่ว ยงานและใช้ป ระกอบการพิจ ารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลัก เกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ดาเนิ นการจัด สวั ส ดิก ารและการส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มในการท างาน เพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีขอใช้บญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสารวจความประสงค์ให้ กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขัน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช จัดทาหนังสือแจ้งการสารวจและประสงค์ขอ กสถ. ดาเนินการ
สอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.อบต.จ.นม.
3. เมื่ อ กสถ. ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในฐานะเจ้ า ของบั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขัน ได้เรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อเลือกที่บรรจุแต่งตั้ง
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผ่านสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ในการส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้
กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขัน
5. ผู้มาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการมารายงานตัวที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครสอบ (เอกสารที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้)
6. งานบุคคล จัดทาบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช เพื่อขอความเห็นชอบการ
บรรจุ แต่งตั้ง และส่งหนังสือเสนอต่อ ก.อบต.จ.นม. เพื่อขอรับความเห็นชอบ (โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดใส่ซองเอกสารมาให้กับผู้มาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ)
7. เมื่อ ก.อบต.จ.นม. มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแล้ว
8. องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ดาเนินการดังนี้
- จัดทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอบต.
- บันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ลงแฟ้ มประวัติพนักงานอบต. 1 ฉบับ ไว้ที่ต้น
สังกัดที่ บรรจุ และอีก 1 ฉบับ เพื่อส่งให้จังหวัดเก็บ โดยข้อมูลต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ)
- ส่ ง หนั ง สื อ รายงานการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เรี ย น ประธานกรรมการพนั ก งานอบต.จั ง หวั ด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) (โดยแนบสาเนาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง พร้อมสาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 1 ฉบับ
เพื่อไปเก็บในแฟ้มของ จังหวัด
9. งานบุคคล จัดทาบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ผู้มาบรรจุ แต่งตั้ง และจัดทาหนังสือเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันที่ผู้บรรจุแต่งตั้งจบการศึกษา เมื่อ
สถาบันที่ผู้บรรจุ แต่งตั้งจบการศึกษาแจ้งผลตรวจสอบว่าสาเร็จการศึกษาจริง นาผลการตรวจสอบเก็บไว้ใน
ทะเบียนประวัติของ ข้าราชการผู้นั้น
10. งานบุ ค คล จั ด ท าบั น ทึ กเสนอต่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล เพื่ อ ขอตรวจสอบประวั ติ
อาชญากรรมและจัดทาหนังสือเพื่อขอส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่ไปพิมพ์ ลายนิ้วมือไปยัง ยังหัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดนครราชสีมา สถานีตารวจภูธรนครราชสีมา (ส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สานักงานตารวจแห่งชาติ) เมื่อได้ผล พิมพ์ลายนิ้วมือจากสถานีตารวจ จัดเก็บผลพิมพ์ลายนิ้วมือ (สาเนา) ไว้ใน
ทะเบียนประวัติของข้าราชการบรรจุใหม่ ผู้นั้น

แผนผังขัน้ ตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(กรณีร้องขอให้ กสถ.ดาเนินการสอบแข่งขัน)
กรมส่งเสริมฯ สารวจอัตราว่างและประสงค์ร้องขอ กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขัน

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ทาหนังสือแจ้งการสารวจและประสงค์ขอ กสถ.
ดาเนินการสอบแข่งขัน ส่งไปยังประธาน ก.อบต.จ.นม.

เมื่อ กสถ. ดาเนินการสอบและได้บุคคลมาแล้ว กรมส่งเสริมฯ ในฐานะเจ้าของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียกผู้ผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัว

จังหวัดนครราชสีมาจัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวและสาเนาใบสมัครสอบพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ได้รับแจ้งรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้ว
ให้ทาหนังสือขอความเห็นชอบเพื่อขอให้ ก.อบต.จ.นม.
มีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้า

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
อบต. แล้วรายงานการบรรจุแต่งตั้งให้ ก.อบต.จ.นม. ทราบต่อไป

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ................./2563
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตาบล
--------------------------------------------อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกั บมาตรา 24 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานอบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ยวกั บหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการสอบแข่ ง ขั น พ.ศ.2560 ลงวั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2560 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด
นครราชสีมา ในการประชุม ครั้งที่......../............. เมื่อวันที่........................................... จึงให้บรรจุผู้ สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานอบต.และแต่งตั้งให้ดาตาแหน่ง จานวน..............ราย โดยให้ได้รับเงินเดือนใน
อัตราของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน ตาแหน่งดังกล่าวมีกาหนด 6 เดือน
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.....................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่.............เดือน ......................... พ.ศ. …………………….

(

)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

การทดลองปฏิบัตริ าชการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
ข้อ 138 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้มีการทดลองปฏิบัติ หน้าที่
ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผล
การทดลองปฏิบั ติหน้าที่ ราชการต้องด าเนินการในรู ปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไ ม่ ผ่านการประเมิน และมี
ความเห็ น ว่ า ไม่ ค วรให้ รั บ ราชการต่ อ ไป ก็ ใ ห้ สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการได้ โ ดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้อ งประกอบด้วยความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบั ติหน้าที่ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ ปฏิบัติง าน
ร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ การรักษา
วินัย วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่
ราชการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มี หน้าที่
ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่ งคนพนักงานส่วนตาบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ในข้อ
๑๔๑ ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา สามเดือน
และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย
- ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
- หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกองที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นสังกัด เป็น กรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็น กรรมการ
2. จัดทาแบบประเมินตามหัวข้อที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบั ติหน้าที่
ราชการเป็นผู้ประเมิน เมื่อผลการประเมินผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ
3. ออกคาสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
4. จัดทาหนังสือส่งรายงาน ก.อบต.จ.นม. ทราบ เรื่อง การพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย
แนบเอกสารดังนี้
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
- สาเนาคาสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ
5. ลงรายการในทะเบียนประวัติ (พ้นทดลองปฏิบัติราชการ)

แผนผังขัน้ ตอนการทดลองปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
จัดทาบันทึกข้อความเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อครบกาหนด 3 เดือนให้ประเมิน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมิน
ตามกระบวนการและตามแบบที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ผลการทดลองปฏิบัติราชการ
ต่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
ให้ประธานกรรมการ ประเมินฯ รายงานให้นายก อบต.
ทราบในโอกาสแรกที่เสร็จสิ้นการประเมิน

กรณีที่ 2 ผลการทดลองปฏิบัติราชการ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) ให้ประธานกรรมการ
ประเมิน รายงานให้ นายก อบต.ทราบ เมื่อเสร็จสิ้น
การประเมินทั้ง 2 ครั้ง

กรณีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจาก
ราชการ ให้นายก อบต. ให้ความเห็นชอบและมีคาสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบ ของ
ก.อบต.จ.นม. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งคาสั่งไปยัง ก.
อบต.จ.นม. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง

เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทาการประเมิน
ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
ปรากฏว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้คณะกรรมประเมิน ฯ
รายงานให้นายก อบต. ทราบ
อบต.ประกาศให้ผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งผลให้ผู้ทดลองปฏิบัติฯ
ทราบ รายงานให้ ก.อบต.จ.นม. ทราบ

กรณีที่ 1 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการขยาย ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้คณะกรรมการประเมินฯรายงานให้นายก อบต.ทราบ
อบต.ประกาศให้ผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการพร้อมแจ้งผลให้ผู้ทดลองปฏิบัติฯ ทราบ
รายงานให้ ก.อบต.จ.นม. ทราบ

กรณีที่ 2 เมื่อทดลองปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
ปรากฏว่า ไม่เป็นที่ชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ฯ ลาคลอดบุตร ลาป่วยรักษาตัวเป็นเวลานาน
หรือลาป่วยเพราะประสบอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ คณะกรรมการประเมินฯ จะประเมินผลรวมเมื่อ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้วก็ได้ใน
กรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองงานฯ เมื่อครบ
กาหนดให้ทาการประเมินอีกครั้ง แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 2 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการขยายทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งและหน้าที่ราชการและไม่ผ่านการประเมิน
ไม่ควรรับราชการต่อไป ให้นายก อบต. สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการ โดยได้รับการเห็นชอบจาก ก.อบต.จ.นม.

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ................./2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
--------------------------------------------ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ที่........../2563 ลงวันที่ ..........................................
ได้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ............................................................ เป็ น พนั ก งาน ส่ ว นต าบล ต าแหน่ ง
..................................... สังกัด ................................. องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตั้งแต่ วันที่ …………...................................... นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และ
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบด้วย ข้อ 144
และ 150 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2545 จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
3. นักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
ให้มีหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์ประเมินตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...............เดือน ................... พ.ศ. ………………..
สั่ง ณ วันที่.............เดือน ............................. พ.ศ. ......................
(
)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
เรื่อง ให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
--------------------------------------ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ที่............/2563 ลงวันที่ .........................................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานพนักงานส่วนตาบล ราย..................................................
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ...........................................สาขา................................................. ให้ ด ารงต าแหน่ ง
....................................... (ตาแหน่งเลขที่ 09-2-01-4101-001) สังกัด สานักปลัด อบต. โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึงวันที่
............................. นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ๑๔
8 ลงวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงให้พนักงานส่วนตาบลสามัญ ดัง กล่าว พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้า ที่
ราชการ ตั้งแต่วันที่ ............................................. เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน .................... พ.ศ. ........................

(

)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานส่วนตาบล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้ใช้
บัง คั บตั้ ง แต่ วั นที่ 1 มกราคม 2559 เป็ น ต้น ไป และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ วนต าบลจัง หวั ด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติง าน ให้ผู้บัง คับบัญ ชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การ
แต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการ
เสริม สร้า งแรงจูง ใจให้ ผู้ใ ต้ บัง คั บบั ญชาปฏิ บั ติต นให้ เ หมาะสมกับ การเป็ น ข้า ราชการ และปฏิ บั ติร าชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือ
การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ได้แก่
กรณีต าแหน่ งประเภทบริห ารท้อ งถิ่ น และต าแหน่ง ประเภทอานวยการท้อ งถิ่ น ให้ ประเมิ น
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บ ริหาร จ านวน 4
สมรรถนะ
กรณีตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมี สัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ
50
ข้อ 8 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีง บประมาณ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตาบล นาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ผู้อ านวยการสานั ก กอง หรือ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ส านั ก
หรือกอง สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน (ทาบันทึกข้อความ แจ้งเวียน
ให้พนักงานส่วนตาบลทราบด้วย)
2. บันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะนามาประเมิน น้าหนัก เป้าหมาย
(หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน) การประเมินผลการปฏิบัติง าน
พนักงานส่วนตาบล
3. ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน กาหนดตาแหน่งที่ประเมินต้องมีสมรรถนะใด
ระดับ ใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมกาหนดน้าหนักสมรรถนะ
4. ผู้มี อ านาจหน้ า ที่ ประเมิ น และผู้ รั บ การประเมิ น ลงนามรั บ ทราบข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน
รายบุคคล
5. ผู้รับการประเมิน ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทาข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)
6. ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็น
ระยะ ให้คาปรึกษา แนะนา และพัฒนาผู้รับการประเมิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติง านได้บรรลุเป้ าหมายและ
สมรรถนะ ตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
7. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้บัง คับบัญ ชา (ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน) ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ผู้รับการประเมิน) ตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
8. ให้ ผู้ บัง คั บบั ญ ชา (ผู้มี อ านาจหน้ า ที่ป ระเมิ น ) แจ้ง ผลการประเมิ น แก่ พ นั กงานส่ ว นต าบล
(ผู้รับการประเมิน) เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการ
ประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน
ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
9. งานบริ ห ารงานบุ ค คลรวบรวมแบบประเมิ นการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก กอง เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลต่อไป
10. จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอต่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
- หัวหน้าส่วน ราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

11. จัดท าบั นทึ กแจ้ง คณะกรรมการกลั่ นกรองฯ พิ จารณาก าหนดวัน ประชุ มคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมให้คาปรึ กษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิ น
ในภาพรวม รวมถึงพิจารณาให้ความเห็น ตามวันเวลาที่กาหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)
13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงราย
มือชื่อ รับทราบผลการประเมิน
14. งานบริหารงานบุคคลรวบรวมแบบและผลการประเมิน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล พิจารณาผลการประเมินพร้อมลงนามในแบบประเมิน
15. งานบริหารงานบุคคลจัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น
ดีมาก ดี พอใช้และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน พร้อมจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” เสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนาม และปิดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
16. การเก็ บ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส านั ก /กอง เก็ บ ส าเนาแบบประเมิ น ของ
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดไว้ที่สานัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และให้สานักปลัด/
งานบริหารงานบุคคลจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินไว้ในแฟ้มประวัติ
17. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(สมรรถนะ) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ

แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล
ก่อนเริ่มรอบประเมินหรือช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล
(โดยกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ผู้มีอานาจประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน กาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก เป้าหมาย หรือหลักฐาน บ่งชี้
ความสาเร็จของงาน และลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้มีอานาจประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อ
รับทราบ หากไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้พนักงานส่วนตาบลอย่างน้อย 1 คน
ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสานัก/กอง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล
โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน
เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

เชิญประชุมและนาผลการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็นนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อทราบและพิจารณาผลการประเมิน

งานบริหารงานบุคคลจัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น
ดีมาก ดี พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน พร้อมจัดทาประกาศรายชื่อผู้มผี ลการประเมิน
“ดีเด่น” เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนาม และปิดประกาศ ในที่เปิดเผยให้ ทราบ
โดยทั่วกัน
เสนอผลการพิจารณาของชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ พนักงานส่วนตาบล
-----------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวั ดนครราชสีมา ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่ วนตาบล ในสัง กัดองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น และก าหนดให้ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตาบล ในสังกัดเพื่อทราบก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตาบลใน
สังกัด สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
3.1.1 ให้คานึงถึงระบบบริหารผลงาน (Performance Management)โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตาบล ที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
(2) พฤติ กรรมการปฏิ บัติราชการ (ร้ อยละ 30) ประกอบด้ ว ยการประเมิ นสมรรถนะหลั ก สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไป
ตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการ
มอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจาสายงาน
3 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาบริหาร 4 สมรรถนะ
3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดย
อนุโลม
3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนักงานส่ว นท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.
กาหนดโดยอนุโลม
4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสาเร็จตามที่กาหนด
5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ ผู้บัง คับบั ญชาชั้นต้ น ซึ่ งเป็ นผู้ประเมิ นและส่ว นราชการต้นสั งกัดของพนัก งานส่วนตาบล
ดาเนินการดังนี้
5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชกาหนด
5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปใช้ใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ........./...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .............. (ครั้งที่ 1)
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ข้อ 13
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ประธานกรรมการ
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
กรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการกลั่น
กรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............ (ครั้งที่ ......) (1 ตุลาคม
2563 - 31 มีนาคม 2564) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บัง คับบัญชาหรือผู้ประเมินประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ………..

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............ (ครั้งที่ 1)
----------------------------------ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูง เนิน จัง หวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติง านของพนักงานส่วนตาบล (ครั้งที่ .......) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ......... จากผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 นั้น ผลการประเมินการปฏิบัติง านของพนักงาน
ส่วนตาบล จานวน ................ ราย มีดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ผลการประเมิน
คะแนนที่ได้
ระดับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. .............

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

1

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอานวยการท้องถิ่น)
รอบการประเมิน

❑ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25.. ถึง 31 มีนาคม 25..
❑ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25..
ผู้รับการประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

2
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

70

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพั ฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

3
1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

4

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

30

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

คะแนน ที่
ได้ ตาม
ตาราง
เปรียบเทียบ
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
รวม

-

-

-

-

ผลคะแนน ที่
ได้
(H) = (B) x (G)
5

5

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ-นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................

6
4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. การประเมินสมรรถนะ

30

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

7

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

8

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 เห็นชอบกับผลคะแนนของ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7
 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล........................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่
.................................

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

1

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

❑ ครั้งที่ 1
❑ ครัง้ ที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 25.. ถึง 31 มีนาคม 25..
วันที่ 1 เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25..
ผู้รับการประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

2
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

70

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

3
1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

4

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

30

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(D)
(E)
(F)

คะแนน ที่
ผลคะแนน ที่
ได้ ตาม
ได้
ตาราง
(H) = (B) x (G)
เปรียบเทียบ
5
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
รวม

-

-

-

-

5

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ-นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. การประเมินสมรรถนะ

30

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

7

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

8

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ
เห็นชอบกับผลคะแนนของ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่
.................................

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

1

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตริ าชการ)
รอบการประเมิน

❑ ครั้งที่ 1
❑ ครัง้ ที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 25.. ถึง 31 มีนาคม 25..
วันที่ 1 เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25..
ผู้รับการประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

2
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

50

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

3
1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

4

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

50

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(D)
(E)
(F)

คะแนน ที่
ผลคะแนน ที่
ได้ ตาม
ได้
ตาราง
(H) = (B) x (G)
เปรียบเทียบ
5
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
รวม

-

-

-

-
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ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ-นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

50

2. การประเมินสมรรถนะ

50

รวม

100

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90

ดี
พอใจ

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70

ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)
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ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ
เห็นชอบกับผลคะแนนของ

ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่
.................................

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

1

(ตัวอย่าง)
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
วันที่ 1 เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25..

ผู้รับการประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่งประเภท วิชาการ

ระดับ ชานาญการ

เลขที่ตาแหน่ง XX X XXXX XXXXX

งาน...........................................................................

ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอานวยการ

สานัก/กอง สานักปลัด
ผู้ประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น

ระดับ ต้น

สานัก/กอง สานักปลัด

2
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

(A)
(B)
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ในระบบ LHR มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(C)
25

80

85

90

95

100

2

แผ น อ ั ต ร าก ำล ั ง มี ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

25

40

50

60

70

80

3

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จานวนข้าราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงการ
และประสิทธิผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

20

5

10

15

20

25

รวม

70

-

-

-

-

-

1

ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในการ
ประเมินค่างาน

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรื อข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

3
1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)
90

2

70

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)
1. แผนอัตรากาลังสามปี
2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง
3. ข้ อมูลในระบบศู นย์บ ริการข้อมูล บุ คลากรท้องถิ่น แห่ง ชาติ
(LHR) ว่ามีจานวนกรอบอัตรากาลัง มีคนครอง อัตราว่าง และ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตรากาลัง บัญชีลงเวลา และ
คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)
3

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)
3

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

4

4

20

3

25

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

5

5

20

รวม

-

-

55

15

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

4

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)
ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(B)

(C)

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

5

3

โครงการปรับปรุงการทางาน

3

3

4

4

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

4

2

รายงานการประชุม

2

2

4

3.20

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

4

2

ระบบฐานกฎหมาย

1

1

3

2.40

4. การบริการเป็นเลิศ

5

2

ทะเบียนผู้ขอคาปรึกษา

3

3

5

5

5. การทางานเป็นทีม

4

2

เป็นจิตอาสา

4

4

5

4

1. การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก

2

2

การแก้ไขปัญหาร้องเรยน

2

2

4

1.60

2. การคิดวิเคราะห์

2

2

แผนอัตรากาลัง

3

3

5

2

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน
รวม

2

2

ระบบการสั่งงาน

3

3

5

2

2

2

งานที่นาเสนอ

2

2

4

1.60

30

-

-

-

-

25.80

สมรรถนะ
(A)

คะแนน ที่
ได้ ตาม
ตาราง
เปรียบเทียบ

ผลคะแนน ที่
ได้
(H) = (B) x (G)
5

(G)

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจาสายงาน

-

5

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล
นายอดิศร สุนทรวิภาต
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมื อชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
ศักดา
(ผู้รับการประเมิน)
(
นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
ลงชื่อ
ศักดา
(ผู้รับการประเมิน)
(
นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

อดิศร
( นายอดิศร สุนทรวิภาต
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(ผู้ประเมิน)
)
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

55

2. การประเมินสมรรถนะ

30

25.80

100

80.80

รวม

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
 ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
 พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
 ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

ลงชื่อ
อดิศร
(ผู้ประเมิน)
( นายอดิศร สุนทรวิภาต )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล

วิธีการพัฒนา
(ข)
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)
พฤศจิกายน 2563

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)
จัดทาโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล
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ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว
ลงชื่อ
อดิศร
( นายอดิศร สุนทรวิภาต
)
ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว
ลงชื่อ
ศักดา
( นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้รับการประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
❒ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ

โควิด
(
นายโควิด แน่มาก
)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
(
นายโควิด แน่มาก
)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
บุญรักษา
(
นายบุญรักษา โชคช่วย
)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานส่วนตาบลปีละสองครั้ง ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1 ) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1
เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(3) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ 1
ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็น เลขานุการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เริ่ ม รอบการประเมิ น จั ด ท าประกาศก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนของพนักงานพนักงานส่วนตาบล
2. เริ่มรอบการประเมิน จัดทาประกาศกาหนดจานวนครั้ง การลาและการมาทางานสายของพนักงาน
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
3. จัดทาบันทึกเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย เป็น ประธาน
กรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น กรรมการ
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น เลขานุการ
5. งานการเจ้ า หน้ า ที่ สรุ ป ผลการขาด ลา มาสายของพนั ก งานงานส่ว นต าบลแต่ ล ะคน เพื่ อ น ามา
ประกอบการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น น าผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมาเป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น
เงิน เดือ นครั้ ง ที่ 1 และครั้ง ที่ 2 โดยพิ จารณาประกอบกั บข้อ มูลการลา พฤติก รรมการมาท างาน การรั กษาวินั ย

การปฏิ บัติ ต นเหมาะสมกับ การเป็น ข้ าราชการ แล้ ว รายงานผลการพิจ ารณาเสนอต่ อผู้ บั ง คั บบั ญ ชาเหนื อ ขึ้น ไป
ตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
7. จัดทาบันทึกแจ้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อกาหนดวันประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
8. คณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประชุมตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)
9. การจัดสรรโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนตาบล
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส)
- กลุ่มผูด้ ารงตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ)
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง)
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง)
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ)
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ท้องถิ่น (ระดับสูง)
- กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะรับ เงินเดือน
ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5
10. คานวณอัตราเงินเดือน ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามบัญ ชีถือจ่ายเงินเดือน เพื่อคานวณ
วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่ ๑ โควตาร้อยละ ๑๕ ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ ๑ มีนาคม หากคานวณ แล้วมี
เศษถึงครึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจานวนเต็ม
วิธีการคิด
จานวนข้าราชการทั้งหมด X 15% = ............คน
นายอดเงินเดือนรวมทั้งหมด X 6% = ............บาท
เงินที่ใช้เลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย.ของปี (ครั้งที่ 1) = ............ บาท
ครั้งที่ ๒ ฐานอัตราเงินเดือนร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่ครองตาแหน่ง อยู่ ณ

๑

กันยายน
วิธีการคิด
ยอดเงินเดือนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น = ............บาท
วงเงินร้อยละ 6 (ที่คานวณยอดไว้ตั้งแต่ครั้งที่ 1) = ............บาท
หัก เงินที่ใช้เลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย.ของปี (ครั้งที่ 1) = ............บาท
เหลือยอดเงินที่ใช้เลื่อน ณ 1 ต.ค. (ครั้งที่ 2) = …………บาท
11. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรุปพนักงานส่วนตาบลแต่ละคนได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เทาไหร่ พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณา และออกคาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม)

12. งานการเจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารประกอบ ดังนี้
- ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล และบัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบลที่ไ ด้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม
- จัดทาแบบ ๑ (พิเศษ) บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น
- จัดทาแบบ 1 บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
- จัดทาแบบ ๒ บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ผู้ไม่สมควรหรือไม่อาจเลื่อนขั้นเงินเดือน (ถ้ามี)
- จัดทาแบบ 5/1 บัญชีแสดงจานวนพนักงานส่วนตาบลผู้ครองตาแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1
ตุลาคม
- จัดทาแบบ 5/2 บัญชีแสดงจานวนพนักงานส่วนตาบล ผู้ครองตาแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่
1 ตุลาคม
- จัดทาหนังสือส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา และรายงาน
อาเภอเพื่อทราบ

แผนผังขั้นตอนการเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล

จัดทาประกาศกาหนดจานวนครั้งการลาและการมาทางานสายของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทน

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น กรรมการ ผูร้ ับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

ผู้บังคับบัญชาประเมินตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่
1/ครั้งที่ 2 พิจารณาจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ การรักษา
วินัย พฤติกรรมการทางาน มาประกอบ และเสนอ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็น นาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาผลการประเมิน

จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ปีละ ๒ ครั้ง / ครัง้ ที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม)
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)

จัดทาหนังสือส่งพร้อมคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.อบต.จ.นม. เพื่อทราบ

แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลทราบ และบันทึกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ลงในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล ก.พ.7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งของการลา การมาทางานสาย เพือ่ ประกอบการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน ครั้งที่
......... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
---------------------------------อาศัย อานาจตามข้อ 8 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ วนต าบลจั ง หวัด นครราชสีม า เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่
1
กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช จึงประกาศกาหนดจานวนครั้งการลา การมาทางานสาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ .......... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............... (1
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้
1. การลาป่วย และลากิจส่วนตัว
จานวนที่ลาต้องไม่ลารวมกันเกินกว่า 10 ครั้ง และ/หรือต้องไม่เกิน 23 วัน
2. การมาทางานสาย
จานวนที่มาสายต้องไม่มาทางานสายเกินกว่า 15 ครั้ง
3. การให้ความร่วมมือในงานภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
จานวนที่มาสายต้องไม่มาทางานสายเกินกว่า 15 ครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน .................... พ.ศ. ...............

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ........... / .............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (ครั้งที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือ นพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อ 14 ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล เพื่อทาหน้าที่
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภทตาแหน่งและระดั บ
ตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อย
กว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
เลขานุการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลดังนี้
1. ................................. ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. ................................. ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. ................................. ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. ................................. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ……………………………. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ................................. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
7. ................................. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานส่ ว นต าบล ที่ มี ร ายชื่ อ และต าแหน่ ง ข้ า งต้ น
ดาเนินการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน (ครั้งที่ ........) (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ..................

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ............./...........
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ ......... ประจาปีงบประมาณ ..........
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับ พนั กงานส่ วนตาบลและลู กจ้า งประจาขององค์ก ารบริ หาร
ส่ว นต าบล พ.ศ.2558 ลงวัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 จึงเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล สัง กัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ครั้ง ที่ .......
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. .............. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. ...............

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

บัญชีแสดงฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ณ วันที่ .................................
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน
ข้าราชการ
และ
ลูกจ้าง

ฐานอัตราเงินเดือน จานวนข้าราชการที่ จานวนเงินที่ใช้
ข้าราชการ ณ
คานวณ
เลื่อนขั้น
วันที่ 1 มีนาคม
ร้อยละ 15
ณ วันที่ 1 เมษายน
2563
ณ วันที่ 1
2563
มีนาคม 2563
ของข้าราชการ

รวมเงินทั้งสิ้น
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คงเหลือเงินที่ใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2563
ของข้าราชการ

รายละเอียดฐานเงินเดือนทีใ่ ช้ในการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (……………………………)
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท/
ระดับ

จานวน
ข้าราชการ
ณ 1 มี.ค.
63

จานวน
ฐาน
วงเงิน 6 จานวน
ข้าราชการ เงินเดือน
%
เงิน
ทีได้ขั้น
ณ 1
จาก
ที่ใช้
พิเศษรอบ มี.ค. 63 เงินเดือน เลื่อน
1 เม.ย. 63
0.5 ขั้น
1 เม.ย.
63

จานวน วงเงิน หมาย
เงินที่ใช้ คงเหลือ เหตุ
เลื่อนขั้น ที่จะใช้
กรณี ขอเลื่อน
พิเศษ
1 ต.ค.
1 เม.ย.
63
63

ทั่วไป
- ชานาญ
งาน
วิชาการ
- ปฏิบัติการ
วิชาการ
- ชานาญ
การ
อานวยการ
ท้องถิ่น
- ต้น
บริหาร
ท้องถิ่น
- ต้น
- กลาง

รวม
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โคราช

1
8
แบบ 1-1

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ณ วันที่ ……………………
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล/
ตาแหน่ง

เข้าสู่
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปี

เงินเดือน
ที่ก่อนเลื่อน
ขั้น

อัตรา

เงินเดือน
ที่เลื่อน
ณ 1 ต.ค. 2562
ขั้น

อัตรา

จานวนขั้นที่
ได้เลื่อน
1 ต.ค. 2562

เงินเดือน
ณ 1 มี.ค. 2563
ขั้น

อัตรา

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ครั้งที่ 1
ณ 1 เม.ย. 2563
ขั้น

อัตรา

จานวนเงิน
ที่ใช้เลื่อนฯ
ครั้งที่ 1
ณ 1 เม.ย.
2563

รวมจานวนเงิน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

ปัจจุบัน
อัตรา
เงินเดือน
ตั้งจ่ายที่

ตาแหน่งที่
อัตราเงินเดือน
ตั้งจ่ายเลขที่

หมายเหตุ

1
9
แบบ 1-2

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ณ วันที่ ……………………
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล/
ตาแหน่ง

เข้าสู่
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปี

เงินเดือน
ที่ก่อนเลื่อน
ขั้น

อัตรา

เงินเดือน
ที่เลื่อน
ณ 1 ต.ค. 2562
ขั้น

อัตรา

จานวนขั้นที่
ได้เลื่อน
1 ต.ค. 2562

เงินเดือน
ณ 1 มี.ค. 2563
ขั้น

อัตรา

เงินเดือนที่ขอเลื่อน
ครั้งที่ 1
ณ 1 เม.ย. 2563
ขั้น

อัตรา

จานวนเงิน
ที่ใช้เลื่อนฯ
ครั้งที่ 1
ณ 1 เม.ย.
2563

รวมจานวนเงิน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

ปัจจุบัน
อัตรา
เงินเดือน
ตั้งจ่ายที่

ตาแหน่งที่
อัตราเงินเดือน
ตั้งจ่ายเลขที่

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
แนบท้ายคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชที่ …………./……………… ลงวันที่ .............................
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/
ส่วนราชการที่
สังกัด

ประเภท/
ระดับ

อัตราเงินเดือน
ก่อนเลื่อน ให้ได้รับ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคร

หมาย
เหตุ

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงานจ้าง
ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๙
ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม ใน
การปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติง าน ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่ง ชี้ที่พึง ประสงค์ข องแต่ละสมรรถนะแล้วให้
ประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่
กาหนด โดยให้นาสมรรถนะของพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดมาใช้สาหรับการ
ประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับ สมรรถนะที่คาดหวัง /
ต้องการ ในระดับ 1
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะให้ประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบลในลักษณะงาน
เดียวกัน โดยกาหนดระดับ สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
- พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
- ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน
- ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
- ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘5 คะแนน
- พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้อง

ครอบคลุมงาน/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสาเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผล
การ ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ดาเนินการตาม
วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกัน
วางแผนและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้
นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวัง
(ข) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม ความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติง านตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้ง คอยให้ คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่กาหนด
(ค) เมื่อ ครบรอบประเมิ น ให้ ผู้ บัง คั บ บั ญ ชาชั้ นต้ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ประเมิ นและส่ว นราชการต้น สั ง กั ด
พนักงานจ้างดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาหนด
(2) จั ด ส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด เพื่ อ จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานจ้ า ง
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
(3) ส่ ว นราชการเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานจ้ า งตามล าดั บ คะแนนผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานฯ ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน
ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ช่วงเริ่มรอบการประเมิน องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน (ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้พนักงานจ้าง ทราบด้วย)
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นร่วมกับพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมาย
การปฏิ บัติง าน พร้ อมจัดท าบั นทึก ข้อ ตกลงร่ วมกันเกี่ย วกับ โครงการ/งาน/กิจ กรรมที่ จะน ามาประเมิน น้าหนั ก
เป้าหมาย (หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม)
3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและพนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคล

4. พนักงานจ้าง (ผู้รับการประเมิน) ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดทาข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น (ผู้ประเมิน)
5. ผู้บังคั บบัญ ชาชั้น ต้น ติดตามผลการปฏิบั ติง านของผู้รับการประเมินเป็ นระยะให้คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จงานที่กาหนด
6. เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ผู้รับ
การประเมิน) ตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
8. งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานของทุกกอง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างต่อไป
9. จัดทาบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประกอบด้วย
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
10. จัดทาบันทึกแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
11. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมให้คาปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
ใน
ภาพรวม รวมทั้งพิจารณาเสนอความเห็น ตามวันเวลาที่กาหนด (พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)
12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงรายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน
13. งานการเจ้าหน้า ที่ร วบรวมแบบและผลการประเมิ น เสนอต่ อนายกองค์ก ารบริ หารส่ว นต าบล
พิจารณาผลการประเมินพร้อมลงนามในแบบประเมิน
14. จัด เก็ บผลการประเมิน และหลัก ฐานแสดงความส าเร็จ ของงาน และพฤติก รรมการปฏิ บัติ ง าน
(สมรรถนะ) ของพนักงานจ้างไว้ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ

แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
ช่วงเริ่มรอบประเมินจัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
พนักงานจ้าง (โดยกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจ้างกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก เป้าหมาย หรือหลักฐานบ่งชี้ ความสาเร็จของงาน และลงนาม
รับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนาเสนอ ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลง ลายมือชื่อรับทราบ

งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินทุกสานัก/กอง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง โดยมีปลัด อบต. ฯ เป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัด อบต. ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น กรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

เชิญประชุมและนาผลการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาแล้วสรุปความเห็นนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ผลการประเมิน

เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานครบทัง้ 2 ครั้ง เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานจ้างต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............
--------------------------------------------โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๙ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยองค์ประกอบการ ประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความ
รวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาสาย
งานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตาม
หลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับ
การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติง านหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใ ช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
2.2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2.2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตาบล
โคราช ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมากาหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติง านให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานจ้าง ตามที่ค ณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมากาหนดโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ........................

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ........../..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ข้อ 41 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิด
ความเป็ น ธรรมจากการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ป ระเมิ น จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ....................................
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. ....................................
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
3. ...................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ...................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. ....................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
6. ....................................
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง ผล
การปฏิบัติง านของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1) (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้ดุลยพินิจของผู้บัง คับบัญ ชาหรือ
ผู้
ประเมินประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับการเป็น
พนักงานจ้าง ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. …………..

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

รอบการประเมิน

1 ตุลาคม 25.......
1 เมษายน 25.......

ถึง 31 มีนาคม 25.........
ถึง 30 กันยายน 25…….

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทตาแหน่ง
ผู้ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่

ระดับตาแหน่ง
สังกัด

ตาแหน่ง

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
เป้าหมาย (3)

น้าหนักรวม

70

คะแนนที่ได้

2

3

1

2

3

10

3.5

1

2.5

3

1.5

2

เชิงประโยชน์
(10)
0.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(8)

1.5

(5)

เชิง
ประโยชน์
(6)

0.5

เชิงคุณภาพ

2.5

(2)

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

น้า
หนัก

0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

รวมคะแนนผลการ ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบตั ิงาน
ของงาน
(11)
(12)
= (8)+(9)+(10) = (2) x (11)

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

เหตุผลทีท่ าให้
งานสาเร็จ/
ไม่สาเร็จ
ตามเป้าหมาย
(13)
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สาหรับตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอานวยการท้องถิ่น
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้าหนัก
(2)

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ
(3)

ระดับที่
ประเมินได้
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทางานเป็นทีม

สมรรถนะประจาผู้บริหาร
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์

น้าหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนน
ที่ได้
(5)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(7)
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สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(ร้อยละ)

องค์ประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

30
100

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
 ดีมาก
(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
 ดี
(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
 พอใช้
(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
 ต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60)
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

3
0
ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับการประเมิน) ............................................................... ตาแหน่ง...............................................................ได้เลือกตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ง
กาหนดน้าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาผู้บริหารในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะการ
ประเมินไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ................................................... (ผู้รับการประเมิน)
(................................................)

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

ตาแหน่ง................................................
วันที่.......................................................

ตาแหน่ง.....................................................
วันที่..........................................................

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนา
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน
ได้ลงนามรับทราบแล้

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.........................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี...................................................... เป็นพยาน

ลงชื่อ..................................................ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(……………………………..…………..)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ .................................................................

(………………………………………………)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ .................................................................

ลงชื่อ .............................................
พยาน
(...................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ ......................................................
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ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ......................
ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ
วันที่ ............................................................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .......................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ......................
ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
วันที่ ............................................................

การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ แ ล้ ว มาในต าแหน่ ง ที่ จ ะเลื่ อ นค่ า ตอบแทน
ไม่น้อ ยกว่า 8 เดือ น (1 ตุ ลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่ อจูง ใจให้พ นักงานจ้างปฏิบั ติง านของตนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
(2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ ควบคุ ม วงเงิ น งบประมาณการเลื่ อ นค่ าตอบแทนในวงเงิ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 4 ของอั ต รา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ข้อ 31 ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดทาคาสั่ง เลื่อนค่า ตอบแทนของพนักงานจ้ างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้ว
มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน
120 วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติง านตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชา
ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ข้อ 31 วรรคสาม ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วน
ราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เริ่มรอบการประเมิน จัดทาประกาศกาหนดจานวนครั้งการลาและการมาทางานสายของ
พนักงาน อบต. พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพือ่ ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน
และ ค่าตอบแทน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประกอบด้วย
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็น กรรมการ
- ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น เลขานุการ
3. งานการเจ้าหน้าที่สรุปผลการขาด ลา มาสายของพนักงานจ้างแต่ละคน เพื่อนามา
ประกอบการ พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน
4. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างแต่ละคนมาเป็นหลัก
ในการ พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ
ข้อมูลการ ลงโทษทางวินัย/อาญา แล้วรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับ
จนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
5. จัดทาบันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
6. คณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนค่าตอบแทนประชุมตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อพิจารณา
การเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์(พร้อมบันทึกรายงานการประชุม)
7. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประชุมกาหนดร้อยละของการ
เลื่อน ค่าตอบแทน และกาหนดวงเงินในการเลื่อนค่าตอบแทน ร้อยละ ๔ ของฐานค่าตอบแทน ณ ๑ กันยายน
ของปีที่ ประเมิน พร้อมสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
และออกคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)
8. งานการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม
9. จัดทาหนังส่งรายงานประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา และ
อาเภอเพื่อทราบ

แผนผังขั้นตอนการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จัดทาประกาศกาหนดจานวนครั้งการลาและการมาทางานสายของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน เงินเดือน และค่าตอบแทน

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อย กว่า 3 คน
เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินตามแบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พิจารณาจากคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ ข้อมูลการ ลงโทษทางวินัย/อาญา และเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาแล้วสรุป ความเห็นนาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาผลการประเมิน

จัดทาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีละ 1 ครั้ง (๑ ตุลาคม)

จัดทาหนังสือส่งพร้อมคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเอกสารประกอบเสนอต่อ ก.อบต.จ.นม.
เพื่อทราบ

แจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างทราบ และบันทึกคาสั่งการเลื่อนค่าตอบแทน
ในแฟ้มประวัติพนักงานจ้าง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ .........../................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ดังนี้
1. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
กรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้น ดาเนินการ
พิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้ อง โปร่ง ใสและเกิด ความยุติธ รรมแก่ผู้รับ การพิ จารณาเลื่อ นค่าตอบแทน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ...............
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. ................

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ที่ ........./………………..
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………
--------------------------------------------อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตาบลจั ง หวัด นครราชสี มา เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ………… จึง ให้ เลื่ อนค่า ตอบแทนพนั กงานจ้า งตามภารกิ จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ………….. ตามผลการประเมินการปฏิบัติง าน (๑ ตุลาคม 2561 ถึง ๓๐ กันยายน
2562) จานวน ......... ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อัตรา
ค่าตอบแทน
ก่อนเลื่อน
ณ 1 ก.ย. ......

อัตราค่าตอบแทนหลังเลื่อน
จานวนเงิน
ค่าตอบแทน
ที่ได้เลื่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ............ พ.ศ. …………. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. …………..

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

รวม
เป็นเงิน

หมาย
เหตุ

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโครำช
ที่ ............/…………….
เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............
--------------------------------------------------------คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จึงได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดังนั้นอาศัยอานาจตามความ ข้อ ๑ และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนต าบลได้ รั บเงิ นเพิ่ มการครองชี พชั่ วคราว (ฉบั บที่ ๒) ลงวั นที่ 3 สิ งหาคม 2558 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จึงให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว จานวน ........ ราย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ………. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........... เดือน ................ พ.ศ. ……………

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

รวมรับ (บาท)

การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542
ข้อ 1 ในการข้อมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทาคาขอมีบัตรประจาตัว
ยื่นตัวบุคคลดังต่อไปนี้
(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กฎหมายว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(6) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให้ยื่นคาขอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข้อ 4 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญให้มี 2 ชนิด ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทาด้วยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาด
และลักษณะ ดังนี้
(ก) บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ก ท้ายกฎกระทรวงนี้
(ข) บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ 2 ก
ท้ายกฎกระทรวง การขอมีบัตรประจาตัวตาม
(1) ให้แนบรูปถ่ายจานวนสองใบพร้อมคาขอ โดยรูปถ่ายดังกล่าวให้ใช้ รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหก
เดือนก่อนวันยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม หมวกและแว่นตา
สีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือ
ชุดไทยพระราชทาน เว้นแต่ข้าราชการในสัง กัด กระทรวงกลาโหม รูปถ่ายให้เป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหม
กาหนด
(2) บัตรประจาตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทาด้วยพลาสติกสีเทาเงิน ด้านหน้ามีแถบ
แม่เหล็ก ด้านหลังมีลายปูพื้นรูปครุฑขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดาเข้มกว่าพื้นบัตรเล็กน้อยเพื่อให้ตัวอักษร
ในรายการบัตร ชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังนี้
(ก) บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้
(ข) บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ 2 ข
ท้ายกฎกระทรวง ลักษณะของรูปถ่า ยในบัต รประจ าตัว และการแต่ง กายของผู้ขอมี บัตรในรูปถ่ายในบัต ร
ประจาตัวที่ ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวรรคสองของ (1)
ขั้นตอนการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
1. การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.1 การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้
- บัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
- บัตรประจาตัวหมดอายุ
- การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัด

1.2 ให้กรอกแบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภท
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประเภทพนักงานส่วนตาบล ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
1.3 ให้ ลงลายมื อชื่ อผู้ ขอมีบั ต ร ลายมื อชื่ อใต้ก รอบรู ป ให้ ครบถ้ วน และควรเป็ น
ลายมือชื่อแบบ เดียวกัน
1.4 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต เอ โอ เป็นต้น
1.5 กรณีกรอกตาแหน่งสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทย
ฐานะ ในช่อง ตาแหน่งให้ระบุชื่อตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตาแหน่งให้ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตาแหน่ง ครูชานาญการ ครู
ชานาญการพิเศษ
เป็นต้น
1.6 การกรอกคานาหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนามาใช้เป็นคานาหน้านามในการขอ
มีบั ตรประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐได้ (อ้ างอิ ง หนั ง สื อ สานั กนายกรัฐ มนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวั นที่ 4
พฤษภาคม 2552)
1.7 สาหรับข้าราชการบานาญการกรอกต าแหน่ง ให้กรอกตาแหน่ง ตามประกาศ
เกษียณหรือตาแหน่ง ตามคาสั่งให้ออกจากราชการ มิใช่กรอกตาแหน่งว่า “ข้าราชการบานาญ” เช่น ตาแหน่ง
ตามประกาศเกษียณอายุ ราชการ คือ ตาแหน่งครู ให้กรอกว่าตาแหน่ง “ครู” ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
2.2 แบบสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (อย่างใดอย่าง
หนึ่ง) จานวน 1 ฉบับ
2.3 รูป ถ่ า ย (ถ่ า ยไว้ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น) จ านวน 2 รู ป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่ ง ตั ว
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่ง เครื่องแบบปฏิบั ติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับ
ปัจจุบันในวันที่ยื่นคาขอมีบัตร
2.3 แบบสาเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวใหม่
2.4 กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีตารวจ
2.5 กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ใหม่ เปลี่ยนตาแหน่ง
และเลื่อนวิทยฐานะ ให้แนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนตาแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะ
2.6 กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
2.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคานาหน้านาม เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รับ
อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคานาหน้านาม คาสั่งแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี
2.8 กรณีบัตรชารุด ให้แนบบัตรที่ชารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชารุดได้ให้บันทึก
แจ้งสาเหตุการชารุด
2.9 ข้าราชการบานาญและลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมี
บั ต รครั้ ง แรกให้ แนบประกาศเกษี ย ณหรื อ ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการหรื อ หนั ง สื อ สั่ ง จ่ า ยบ านาญจาก
กรมบัญชีกลาง

แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานผู้ขอมีบัตรยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บ.จ.1) พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเสนอขอมีบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบล โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- คาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บ.จ.1)

นาเสนอนายกองค์การบริหารสวนตาบล
(เอกสารทาสาเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ)

แจ้งพนักงานผู้ขอมีบัตรมารับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(พร้อมลงในสมุดคุมการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

บจ. 1
เลขที่........../..................
วันออกบัตร....................
วันหมดอายุ....................
คาขอมีบัตรประจาตัว หรือขอบัตรประจาตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
......................................
เขียนที่

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

รูปถ่ายขนาด
.

1 นิ้ว

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................ชื่อสกุล................................................................................
เกิดวันที่................เดือน...................................พ.ศ. ........................ อายุ................ปี สัญชาติ......................................
หมู่โลหิต................. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นคาขอ □-□□□□-□□□□□-□□-□
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนตาบล)
.
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/สังกัด แผนก/งาน  สานักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตาแหน่ง...........................................................................................................ระดับ.....................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อประเภท
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
.
กรณี □ 1. ขอมีบัตรครั้งแรก
□ 2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก оบัตรหมดอายุ оบัตรสูญหายหรือถูกทาลาย
หมายเลขบัตรเดิม................................................................................................(ถ้าทราบ)
□ 3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก о เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ о เปลี่ยนชื่อตัว
о เปลี่ยนชื่อสกุล о เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
о ชารุด
о อื่น ๆ .........................................................................................................................................
□ ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมคาขอนี้แล้ว และหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)........................................................ผู้ทาคาขอ
(..........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย / ในช่อง □ และหรือ оหน้าข้อความที่ใช้
ให้ลงคานาหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอ
มีบัตร

เลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
……………………………………………………

ชื่อ-สกุล ..................................
ตาแหน่ง ...................................

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต ..........

(นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ผู้ออกบัตร

บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานส่วนตาบล
เลขที่ ..../25........
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันออกบัตร ...../......../25...... บัตรหมดอายุ ....../......../25.......

