
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ครั้งท่ี  1) 
ครั้งที ่1/2564 

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

………………………………….…………………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช ปลัด อบต. พระงาม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
3. นางสาวอัญชลี ยานไกล ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
4. นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
5. นางสาวอธิพร แสงนวล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามที ่89/2564  ลงวันที่ 24  
ประธานกรรมการ มีนาคม  2564  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล             

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1)  ในวันนี้จึงได้เรียกประชุม คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
กลั่ น กรองผลคะแนนการปฏิ บั ติ งาน  ตรวจสอบหลั กฐานหรือตั วชี้ วั ด                   
ที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1)  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 
31 มีนาคม 2564  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า          
ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม   

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2    รับรองรายงานการประชุม         
นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - ด้วยวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
ประธานกรรมการ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช  - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์
ประธานกรรมการ  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ดังนี้ 
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 ข้อ 3 “ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10          
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน  เพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้น 
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย   
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และ                  
การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบล
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ มุ้ งเน้นระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร 
จากระดับหน่ วยงาน ไปสู่ ระดับ รายบุ คคล  เพ่ื อให้ ผลการปฏิบั ติ งาน มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และ
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็น
รูปธรรม” 
 ข้อ 4 “ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท า
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่ชัดเจน” 
 ข้อ 5 “ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน 
หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
 ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ           
ไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น 
โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือ
ข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จ         
ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนัก           
ร้อยละ 30  ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ 
และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 

กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
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กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ 
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 
50” 
ข้อ 6 “ข้อ 10 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหาร               
ส่วนต าบล 

(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน            
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

(3) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในสังกัด
บังคับบัญชา 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล อ่ืน หรือ                   
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน อ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ                
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และ
ความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมิน
ต้นสังกัด 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิม
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่          
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 5” 

ข้อ 7 “ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล                        
ให้ด าเนินการตามข้ันตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล           
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ 
ก าหนดและจัดท าข้องตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  
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ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนด
หลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับท่ีคาดหวัง 
ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจาก
บนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือก
วิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรือ
อาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร รับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และ
ตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการ
ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้  
โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและเมื่อ          
สิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงาน                
ต่อผู้ประเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบั ติ ราชการหรือสมรรถนะ ให้ ผู้ ป ระเมิน                     
เป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการ
ประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม   
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล           
ในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพิจารณา 

(7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล           
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น”  

ข้อ 8 “ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล มีหน้าที่ พิจารณา 
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กลั่นกรองผละคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่จัดท าไว้
ประกอบการประเมิน และเสนอขอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม 
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย 

     (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการส านัก หรือ

ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มาฐานะเทียบเท่า
ส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 

(3) หนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จ านวนหนึ่งคน 
เป็นเลขานุการ 

ทั้ งนี้  องค์การบริหารส่ วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณ ะกรรมการ               
ช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  
ในระดับส านักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลด้วยก็ได้” 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์

   และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2528 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558   
 ข้อ 8 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง 
ตามรอบปีงบประมาณ คือ 

(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผล

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ  
ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง  

ร้อยละ 90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้ งแต่ร้อยละ 70 แต่ ไม่ถึง                 

ร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 

ร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
ข้อ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 8 ให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลจัดล าดับผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่ 2 
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ข้อ 14 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 5   

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนา           
ไว้ที่ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง      
ที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

ตามหนังสืออ าเภอพรหมบุรี ที่ สห 0023.10/ว3564  ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า   

ข้อ 1 ให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

ข้อ 3 ส าหรับคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า ให้ก าหนดดังนี้ 

    3.1 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
    3.2 หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
    3.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบงานการ

เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ขอให้

คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน          
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ที่ได้แจกให้ โดยหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน            
ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานฯ โดยพิจารณาองค์ประกอบการประเมิน  
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ ร้อยละ 30 มาแล้วโดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้   
1.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 63 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 25.60  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 88.60  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
2.  นางสาวศิริพร  พูนเสือ  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น   

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 63  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 29.60 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 92.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
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ส านักปลัด อบต. 
3.  นางสาวเบญจวรรณ  สังขว์งษ์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น   

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 62  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 28  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 90 ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
4.  นายธนากฤต  คล้ายหะนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 70  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 25.60 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 95.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
5.  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 29.20 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
6.  นายคณนาค  สุขใจ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 28  
คะแนนรวมผลการประเมิน ร้อยละ 84  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
7.  พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 27  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83 ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
8.  นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 26.40 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 82.40  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
9.  นายศราวุธ  เอ่ียมสอาด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน 
ไดผ้ลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 49  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 14.40  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 63.40  ระดับผลการประเมิน พอใช้ 
กองคลัง 
10.  นางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น   
ได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 64  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 28.60 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 92.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
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11.  นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 27.80  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 

12.  นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 24.80  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 80.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 

13.  นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 27.80  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
กองช่าง 
14.  นายพนม  สกุณี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 59.50  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 27 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 86.50  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
15.  นายณัฏฐพล  มงคลดี  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 56 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 29.20  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ระดับต้น 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 66  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 28.80  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 94.80  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
17.  นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายในช านาญการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 63  
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 26.80  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 89.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
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ส านักปลัด อบต. 
1.  นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 63 
สมรรถนะ ผลการประเมิน ร้อยละ 30  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 93  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 

นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - รอบการประเมินนี้ สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นได้กี่คนครับ 
ประธานกรรมการ   
นางสาวอธิพร  แสงนวล  - รอบการประเมินนี้ มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 17 คน น ามาค านวณ  
เลขานุการ   ร้อยละ 15  ได้ 2.55 คน  จึงสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ได้ 3 คนค่ะ 
นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส ขอเชิญคณะกรรมการ ฯ  พิจารณา 
ประธานกรรมการ แบบประเมินตามท่ีผู้บังคับบัญชาได้ประเมินมา และให้ดูบัญชีสรุปวันขาด ลา          

มาสาย ตามท่ีเลขานุการได้แจกให้ทุกท่าน ประกอบการพิจารณาด้วยครับ 
นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา - ในรอบการประเมินนี้มีผู้ได้คะแนนอยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 5 คน 
กรรมการ ซึ่งมีผู้ได้คะแนนการประเมินเท่ากันจ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศิริพร  พูนเสือ 

ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  ได้ผลการประเมินร้อยละ 
92.60 และนางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ผลการ
ประเมินร้อยละ 92.60 ดิฉันมีความเห็นต่างว่าควรเพ่ิมคะแนนให้ นางสาวอัญชลี  
ยานไกล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  เพราะมีส่วนมาพัฒนาปรับปรุงงานของ
กองคลังในส่วนที่ขาดให้ดีขึ้น ควรเพ่ิมสมรรถนะประจ าผู้บริหาร ในหัวข้อการเป็น
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ควรได้คะแนนประเมินจากระดับ 1 เป็นระดับ 2  ท าให้
ได้คะแนนตามตารางเปรียบเทียบเท่ากับ 5 คะแนน ผลคะแนนที่ได้เพ่ิมจาก 2.4 
คะแนน เป็น 3 คะแนน  ดังนั้นจึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้ร้อยละ 64 
คะแนนสมรรถนะ ได้ร้อยละ 29.20  รวมคะแนนที่ควรได้ในครั้งนี้ร้อยละ 93.20 
ค่ะ   

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ - เห็นควรเพิ่มคะแนนให้นางสาวอัญชลี  ยานไกล ตามที่ นางสาวบุหลงรัตน์  
กรรมการ   จรกัณหา เสนอค่ะ 
นางสาวอัญชลี  ยานไกล  - เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการทั้งสองท่านเสนอค่ะ 
กรรมการ     
นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - แล้วผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลท่านอ่ืน เห็นชอบหรือไม่ครับ 
ประธานกรรมการ 
นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา - ผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลท่านอ่ืนเห็นชอบค่ะ 
กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ - ผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลท่านอ่ืนเห็นชอบค่ะ 
กรรมการ    
นางสาวอัญชลี  ยานไกล  - ผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลท่านอ่ืนเห็นชอบค่ะ 
กรรมการ     
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นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  -ในส่วนตัวผมยืนยันคะแนนตามเดิมตามที่ได้ประเมินมาครับ แต่ในรูปของคณะ  
ประธานกรรมการ กรรมการ ในเมื่อคณะกรรมการทั้งสามท่านมีการลงมติเพ่ิมคะแนนให้กับนางสาว

อัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ผมก็ต้องถือมติเสียงข้างมากของ
ที่ประชุมครับ  

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบผลคะแนนการประเมิน และควรให้พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างประจ า ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ตามล าดับผลคะแนนการ
ประเมินที่ได้ ดังนี้ 
1.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง    
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 88.60  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น   
2.  นางสาวศิริพร  พูนเสือ  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น  
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 92.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
แต่ติดเรื่องโควตาของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
0.5 ขั้น   
ส านักปลัด อบต. 
3.  นางสาวเบญจวรรณ  สังขว์งษ ์ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

    คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 90  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
แต่ติดเรื่องโควตาของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
0.5 ขั้น   
4.  นายธนากฤต  คล้ายหะนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 95.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
5.  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขัน้ 
6.  นายคณนาค  สุขใจ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน ร้อยละ 84  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
7.  พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
8.  นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 82.40  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
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9. นายศราวุธ  เอ่ียมสอาด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 63.40  ระดับผลการประเมิน พอใช้ 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
กองคลัง 
10.  นางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น   
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 93.20  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
11.  นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 

ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
12.  นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 80.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 

ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
13.  นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
กองช่าง 
14.  นายณัฏฐพล  มงคลดี  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น    
15.  นายพนม  สกุณี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 86.50  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ระดับต้น 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 94.80  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
17.  นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายในช านาญการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 89.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
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ส านักปลัด อบต. 
1.  นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 93  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 1 ขั้น แต่เนื่องจากติดโควตาร้อยละ 15 ของ
จ านวนลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม จึงไม่สามารถสั่งเพ่ิม
อัตราค่าจ้างจ านวน 1 ขั้นได้  จึงควรได้รับการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 0.5 ขั้น 

นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  - เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ  ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ 
ประธานกรรมการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เลขานุการ 

รวบรวมเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งผลการประชุมต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนต่อไป   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ 
    -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา  15.00    น. 
 
 

        ลงชื่อ………………………..……………....ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวอธิพร  แสงนวล) 
                                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
               เลขานุการ 
 
 

 
                                   ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
                                ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ครั้งท่ี 1) 

ครั้งที ่1/2564 
วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
………………………………….…………………… 

 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวศิริพร พูนเสือ รองปลัด อบต. พระงาม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
3. นายพนม สกุณี ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
4. นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
5. นางสาวอธิพร แสงนวล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวศิริพร  พูนเสือ  - ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามท่ี 90/2564  ลงวันที่ 24 
ประธานกรรมการ มีนาคม  2564  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  (ครั้งที่ 1)  ในวันนี้จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้น 
                     เงินเดือน   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2    รับรองรายงานการประชุม         
นางสาวศิริพร  พูนเสือ  - ด้วยวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
ประธานกรรมการ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางสาวศิริพร  พูนเสือ  -ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประธานกรรมการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

(ครั้ งที่  1 ) ไปแล้วนั้น  ขั้นต่อไปคือ ต้องพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เสนอมาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือไม่ ดิฉันขอชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมการฯ 
ทุกท่านทราบ ดังนี้ 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์

  และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30  
ธันวาคม 2558  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ดังนี้        
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     ข้อ 4 “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านม
แล้วแต่กรณี  

ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 

ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการ            

ในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการ            

ในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ 7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง

ของอันดับหรือระดับเงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง

ขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  

และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ    
 (2) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคฑัณฑ์ 
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสี่เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่
ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 
 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมี ไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้ง              
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน   
 (9) ในเวลาครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลา
ไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้  
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      (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วย
การจ่ายเงิน 
      (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
      (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
      (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
              (จ) ลาพักผ่อน 
              (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
              (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
     (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
     (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
          การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และ          
วันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันท าการ 

ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน           
หนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นตามข้อ 8 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ  
ดังต่อไปนี้    

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่นและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทาง
ราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือ
ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการ 
ได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือ
มีการต่อสู่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิด 
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็น
ผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย
ยากล าบากเป็นพิเศษ  และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
สังคม 

(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง               
จนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ  
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ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 8 และข้อ 9        
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตาม           
ข้อ 5 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง             
โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ            
ของผู้ นั้ น  แล้ วรายงานผลการพิจารณานั้ น  พร้อมด้วยข้อมูลดั งกล่ าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับข้อ 14 
ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้แก้ผู้นั้นครึ่งข้ัน ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 9 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์         
ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผล
การปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มี
ข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็น
จ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ             
ที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  

ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา          
ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

.   ตามประกาศคณ ะกรรมการพนั กงานส่วนต าบลจั งหวัดสิ งห์ บุ รี                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  
2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 10 การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

ข้อ 374 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงาน            
ส่วนต าบล 
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ตามหนังสืออ าเภอพรหมบุรี ที่ สห 0023.10/ว3564  ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าให้น าแนวทางการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ตามประกาศคณ ะกรรมการพนั กงานส่วนต าบลจั งหวัดสิ งห์ บุ รี                   
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล              
พ.ศ. 2558  

ข้อ 4 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2544 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
โดยอนุโลม 

ข้อ 5 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามข้อ 4 หมายความ ดังนี้ 

“โควตา” หมายความว่า ร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม หากค านวณแล้วมีเศษถึงครึ่ง
ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 

“วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความว่า จ านวนเงินร้อยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 

ข้อ 6 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อน
ขั้นเงินเดือนโดยแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้างประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

6.1 พนักงานส่วนต าบลสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1 ) ก ลุ่ ม ผู้ ด า ร งต า แ ห น่ งป ร ะ เภ ท ทั่ ว ไป  (ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ง า น              
ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ                   
(ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์               
ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 

6.3 ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งให้จัด             
อยู่ในกลุ่มเดยีวกัน 
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 การปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544  
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน ให้มีโควตาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนพนักงานส่วนต าบล            
ในวันที่ 1 มีนาคม หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 
ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 1 กันยายน
ด้วย 

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ในวันที่  1 ตุลาคม ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
วงเงินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานส่วนต าบลในวันที่ 1 กันยายน              
โดยให้น าวงเงินเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน มาหัก 
ออกก่อน   
หลักเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ดังนี้ 
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60  
ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  1  ในวันที่  1 เมษายน 2564 นี้               
ให้มีโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนพนักงาน
ส่วนต าบล  ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม 
ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง  จ านวนพนักงานส่วนต าบล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564              
มีจ านวน 17 คน คิดร้อยละ 15 ได้ 2.55  ฉะนั้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 
จะมีพนักงานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิ์ ได้ 1 ขั้น  จ านวนไม่เกิน 3 คน   
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ            
มีมติเห็นชอบให้ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 ราย ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
1 ขั้น ดังนี้   
1.  นายธนากฤต  คล้ายหะนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 95.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
2.  นางสาวบุหลงรัตน์  จรกณัหา  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 94.80  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

 



-7- 
 

3.  นางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
    คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 93.20  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 

ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
- และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ มีมติเห็นชอบให้ 
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 14 ราย ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ดังนี้  
1.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

    คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 88.60  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
2.  นางสาวศิริพร  พูนเสือ  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

    คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 92.60  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
แต่ติดเรื่องโควตาของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
0.5 ขั้น   
3.  นางสาวเบญจวรรณ  สังขว์งษ์ ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

    คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 90 ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
แต่ติดเรื่องโควตาของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
0.5 ขั้น   
4.  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
5.  นายคณนาค  สุขใจ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน ร้อยละ 84  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
6.  พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
7.  นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 82.40  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
8.  นายศราวุธ  เอ่ียมสอาด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 63.40 ระดับผลการประเมิน พอใช้ 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
9.  นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
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10.  นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 80.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
11.  นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 83.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 

ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
12.  นายพนม  สกุณี  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 86.50  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
13. นายณัฏฐพล  มงคลดี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 85.20  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
14. นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายในช านาญการ 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 89.80  ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
- จ านวนเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 3 ราย จะใช้วงเงินดังนี้ 
1.  นายธนากฤต  คล้ายหะนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    
เงินเดือนก่อนเลื่อน 35,770 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 36,860 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 1,090 บาท 
2.  นางสาวบุหลงรัตน์  จรกณัหา  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 33,560 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 34,680 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 1,120 บาท 
3.  นางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 26,460 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 27,480 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 1,020 บาท 
- จ านวนเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 14 ราย จะใช้วงเงินดังนี้ 
1.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

    เงินเดือนก่อนเลื่อน 45,750 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 46,560 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 810 บาท 
2. นางสาวศิริพร  พูนเสือ  ต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 34,110 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 34,680 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 570 บาท 
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3.  นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ ต าแหน่ ง  นั กบริหารงานทั่ ว ไป  ระดับต้น 

    เงินเดือนก่อนเลื่อน 33,000 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 33,560 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 560 บาท 
5.  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 31,880 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 32,450 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 570 บาท 
6.  นายคณนาค  สุขใจ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 23,340 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 23,710 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 370 บาท 
7.  พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 32,790 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 33,310 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 520 บาท 
8.  นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 20,780 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 21,190 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 410 บาท 
7.  นายศราวุธ  เอ่ียมสอาด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 15,720 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 16,030 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 310 บาท 
9.  นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 19,970 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 20,360 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 390 บาท 
10.  นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 22,920 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 23,370 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 450 บาท 
11.  นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 23,370 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 23,820 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 450 บาท 
12.  นายพนม  สกุณี  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 34,110 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 34,680 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 570 บาท 
13.  นายณัฏฐพล  มงคลดี  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 13,760 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 14,030 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 270 บาท 
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14. นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายในช านาญการ 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 33,560 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 34,110 บาท 
จะใช้เงินเลื่อนขั้นจ านวน 550 บาท 

    - ฉะนั้นวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ให้กับพนักงานส่วนต าบลจ านวน  
3 ราย จะใช้เงินจ านวน 3,230 บาท และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นให้กับ
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 14 ราย จะใช้เงินจ านวน 6,800 บาท 
วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1  จ านวน 10,030 บาท 
- ส าหรับการเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้  
ให้ มีโควตาการเพิ่มอัตราค่าจ้าง 1 ขั้น  ไม่เกินร้อยละ 15  ของจ านวน
ลูกจ้างประจ า ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม 
ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง จ านวนลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   
มีจ านวน 1 คน  คิดร้อยละ 15  ได้ 0.15  ฉะนั้นในวันที่ 1 เมษายน 2564  
จะมีลูกจ้างประจ า  ที่มีสิทธิ์ได้ 1 ขั้น จ านวน 0 คน  และมีสิทธิ์ได้ 0.5 ขั้น  
จ านวน 1 คน 
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล         
การปฏิบัติงานฯ มีมติเห็นชอบให้ ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 ราย ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 0.5 ขั้น ดังนี้  
1.  นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
คะแนนรวมผลการประเมิน  ร้อยละ 93  ระดับผลการประเมิน ดีเด่น 
ควรได้รับการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 1 ขั้น แต่เนื่องจากติดโควตาร้อยละ 15 ของ
จ านวนลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม จึงไม่สามารถสั่งเพ่ิม
อัตราค่าจ้างจ านวน 1 ขั้นได้  จึงควรได้รับการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 0.5 ขั้น    
- จ านวนเงินที่จะใช้ในการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 0.5 ขั้น ให้กับลูกจ้างประจ า  
จ านวน 1 ราย จะใช้วงเงินดังนี้ 
1.  นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
เงินเดือนก่อนเลื่อน 20,360 บาท  เงินเดือนหลังเลื่อน 20,680 บาท 
จะใช้เงินเพ่ิมอัตราค่าจ้างจ านวน 320 บาท 
- ฉะนั้นวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มค่าจ้าง 0.5 ขั้น ให้กับลูกจ้างประจ า  
จ านวน 1 ราย จะใช้เงินจ านวน 320 บาท  

นางสาวศิริพร  พูนเสือ  - เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส และถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ประธานกรรมการ  เลื่อนขั้นเงินเดือนขอเชิญคณะกรรมการ ฯ  พิจารณา 
นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ - เห็นว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณะกรรมการกลั่นกรองการ  
กรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติ งานฯ เหมาะสมแล้ว  เพราะบุคคลที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง                 

เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้รับการประเมิน จึงเห็นและรับรู้การ
ปฏิบัติงานราชการและงานด้านอ่ืน ๆ ว่าได้ผลดีตามวัตถุประสงค์และอยู่ในเกณฑ์
การพิจารณาหรือไม ่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่เสนอ 
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นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา -เห็นว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
กรรมการ   เหมาะสมแล้ว ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  
นายพนม สกุณี   -เห็นว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  
กรรมการ เหมาะสมแล้ว ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  
นางสาวศิริพร  พูนเสือ  -มีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่านใดจะเสนอความเห็นใด ๆ  
ประธานกรรมการ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม       
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าได้เลื่อนขั้นเงินเดือน          

ครั้งที่ 1  ดังนี้ 
 -เห็นชอบให้ เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล 1 ขั้น  ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ข้อ 9  จ านวน 3 ราย  
ดังนี้  
1.  นายธนากฤต  คล้ายหะนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น      
2.  นางสาวบุหลงรัตน์  จรกณัหา  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
3. นางสาวอัญชลี  ยานไกล  ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
ปฏิบัติงาน  ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
- เห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล 0.5 ขั้น  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ข้อ 8  จ านวน 14 ราย  
ดังนี้ 
1.  นายวิรัตน์  อึ้งพานิช  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
2.  นางสาวศิริพร  พูนเสือ  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
3.  นางสาวเบญจวรรณ  สังขว์งษ์  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
4.  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
5.  นายคณนาค  สุขใจ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
6. นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
7. พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช านาญงาน  ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
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8.  นายศราวุธ  เอ่ียมสอาด  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน  ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
9.  นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ช านาญงาน  ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  
10. นายพีรยุทธ  แจ้งพลัดต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
11. นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น     
12.  นายพนม  สกุณี  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
13. นายณัฏฐพล  มงคลดี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
14.  นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ  ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น    
- เห็นชอบให้ เพ่ิม อัตราค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจ า 0 .5  ขั้น   ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ข้อ 8  และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อ 374  จ านวน 1 ราย  ดงันี้ 
1.  นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล  ต าแหน่งจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
ให้ได้รับการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง 1 ขั้น  

นางสาวศิริพร  พูนเสือ  - เมื่อคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลแล้ว   
ประธานกรรมการ   ขอให้เลขานุการรวบรวมเอกสารเสนอผลการพิจารณาฯ ต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระงาม เพ่ือสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างประจ า ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไป  และขอให้เลขานุการ
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรีทราบด้วย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ 
    -ไม่มี- 
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ปิดประชุมเวลา  15.00    น. 
  
 
 

        ลงชื่อ………………………………....ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวอธิพร  แสงนวล) 
                                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

          เลขานุการ 
 
 

 
                                      ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นางสาวศิริพร  พูนเสือ) 
                                            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
                                           ประธานกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 



สรุปผลการพิจารณาของคณะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1)   

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ผลการ จ านวน เลื่อนจาก เป็นขั้น 

      
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ขั้น (บาท) (บาท) 

1 นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 88.60 0.5 45,750 46,560 

2 นางสาวศิริพร  พูนเสือ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 92.60 0.5 34,110 34,680 

  ส านักปลัด อบต.      

3 นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์ หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 90 0.5 33,000 33,560 

4 นายธนากฤต  คล้ายหะนา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 95.60 1 35,770 36,860 

5 นางสาวอธิพร  แสงนวล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 85.20 0.5 31,880 32,450 

6 นายคณนาค  สุขใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 84 0.5 23,340 23,710 

7 พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ ์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัช านาญงาน 83 0.5 32,790 33,310 

8 นางสาวอนุกูล  กว้างขวาง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 82.40 0.5 20,780 21,190 

9 นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏบิัติงาน 63.40 0.5 15,720 16,030 

 กองคลัง        

10 นางสาวอัญชลี  ยานไกล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   

93.20 1 26,460 27,480 

11 นางสาวอังคณา  ด่านสุขณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 83.80 0.5 19,970 20,360 

12 นายพีรยุทธ  แจ้งพลัด เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 80.80 0.5 22,920 23,370 

13 นางสาวสุรีพร  วงศ์สาหร่าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  83.80 0.5 23,370 23,820 

   กองช่าง        

14 นายพนม  สกุณ ี ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 86.50 0.5 34,110 34,680 

15 นายณัฏฐพล  มงคลด ี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 85.20 0.5 13,760 14,030 

   กองการศึกษา ฯ        

  16 นางสาวบุหลงรตัน์  จรกณัหา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้)   

94.80 1 33,560 34,680 

  หน่วยตรวจสอบภายใน      

17 นางเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ 

89.80 0.5 33,560 34,110 
 

 
 

            (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
(นางสาวศิริพร  พูนเสือ) 

                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม   
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(ลงชื่อ)................................กรรมการ             (ลงชื่อ)..............................กรรมการ   

      (นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์)                           (นายพนม  สกุณี) 
                   หัวหน้าส านักปลัด             ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ            (ลงชื่อ).....................................เลขานุการ 
       (นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา)               (นางสาวอธิพร  แสงนวล)                
                          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 
 

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  
      -  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.................................... 
       ……………………………………………………………. 

 
 

    (ลงชื่อ)..................................................... 
              (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพิจารณาของคณะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจ า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)   

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
ขั้น 

เลื่อนจาก 
(บาท) 

เป็นขั้น 
(บาท) 

      (ร้อยละ)    

  ส านักปลัด อบต.           

1 นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 93 0.5 20,360 20,680 
 

 

 
 
 

            (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
(นางสาวศิริพร  พูนเสือ) 

                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม   
 

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

      (นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์)                           (นายพนม  สกุณี) 
                   หัวหน้าส านักปลัด             ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ            (ลงชื่อ).....................................เลขานุการ  
       (นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา)               (นางสาวอธิพร  แสงนวล)                
                          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 
 

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  
      -  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.................................... 
       ……………………………………………………………. 

 
 

    (ลงชื่อ)..................................................... 
              (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 


