
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

.............................................. 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  
2562  และข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  ประกอบกับมาตรา 17(5) และมาตรา 23 
วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ในการประชุมครั้งที่  12/2561  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561   
  ข้อ 22  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
เงื่อนไขให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อยสองปี  
จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนได้  ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  กรณีมี
เหตุผลจ าเป็นอย่างยิ่งและเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดถึงการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หากผู้ใดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
แตย่ังด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่ครบสองปี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอาจพิจารณาให้โอนไปด ารงต าแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในกลุ่มภาค/เขตที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  ด้วยการโอนและรับโอนได้เป็นการเฉพาะราย  ทั้งนี้  
เหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 32 ความในข้อ 22  ให้น าไปบังคับใช้กับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560  
ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2560ที่ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน  พ.ศ.2560  ด้วย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
  
              ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
          (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

 

 



 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนต าบล 
............................................................. 

 

 โดยที่ ก.อบต.ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ.2558  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน  ประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล  ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ครั้ง
ที่ 1 (1 ตุลำคม  2563  -  31 มีนำคม  2564  และครั้งที่ 2  (1  เมษำยน  2564 - 30  กันยำยน  
2564)  ดังนี้ 

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำร 
ผลงำน (Performance  Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  
ส่วน  ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน  คุณภำพ 
ของงำน  ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30)  ประกอบด้วย  กำรประเมินสมรรถนะหลัก   
สมรรถนะประจ ำตัวผู้บริหำร  และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ 
สมรรถนะ  ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ก ำหนด  ได้แก่ 

2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร 
ประเมิน  เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรม  ในกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติงำน  และค่ำเป้ำหมำย 

2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  5  ด้ำน  สมรรถนะประจ ำสำยงำน  3  ด้ำน  
และสมรรถนะประจ ำบริหำร  4  ด้ำน 

3. ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ก ำหนดโดยอนุโลม 

4.  แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ก ำหนดโดยอนุโลม 

 

  ประกำศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 
 

           ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
  (นำยชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้ำที่ 
         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียน 



 
 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

.............................................. 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่13 ) พ.ศ.2562 ประกาศ  ณ  วันที่  18  
เมษายน  2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา17(5) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและ
แต่งตั้งการย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
ฉบับลงวันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2544   หมวด 4 การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 26  การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยความ 
สมัครใจของผู้ขอโอน  ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือผู้ที่ 
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.ก าหนด 

(2) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน  ระดับและต าแหน่งเดียวกันใน 
ต าแหน่งที่ว่าง 

(3) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับและ 
ต าแหน่งเดิม  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน  ระดับเดิม โดยต าแหน่งที่ต่ ากว่าเดิม 
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท  สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(5) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ 
ย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 
  การโอนและรับโอน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน  โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด)แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน  ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่า
ด้วยการคัดเลือก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

              ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
          (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

.............................................. 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
พนักงานในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากร  การจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและแรงจูงใจในการท างาน  ซึ่ งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆในการท างาน
ประกอบด้วย  ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ภาวะผู้น าและ
วัฒนธรรมขององค์กร    ค่าตอบแทน  ความก้าวหน้าในสายงาน  ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานความพึงพอใจ
ในการท างานโดยรวมจากการประเมิน  ผู้บริหารจึงน าผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 
  1.ยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ  เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.มอบของรางวัลให้กับพนักงานที่ไม่ใช้วันลางานในรอบปีนั้นๆ 
  3.มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร พนักงานเสียชีวิต  บุตรพนักงานเสียชีวิต 

  สามีภรรยาเสียชีวิต บิดามารดาเสียชีวิต 
4.มองเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่าง เช่น  อัคคีภัย  
   วาตภัย  อุทกภัย   ฯลฯ 

  5.มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างชื่อเสียงให้กับ 
  องค์กร 
การลงโทษ 
1.ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
2.ว่ากล่าวตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร 
3.ค าสั่งมอบหมายงานอื่นที่เหมาะให้ไปปฏิบัติ  และรายงานผลการปฏิบัติ 
4.ออกค าสั่งลงโทษจากเหตุกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
  
              ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
          (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

 

 


