
 บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  

ที่   พย 73401/- วนัที ่   12  มิถุนายน  2562 

เรือ่ง   รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร “นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15” 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ที่  134/2562  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562 
ได้อนุมัติให้  ข้าพเจ้า  นางสาววีรวรรณ  กาหลง  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เดินทางไปราชการ
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15” ระหว่างวันที่ 7  พฤษภาคม  2562 – 
4  มิถุนายน  2562  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  นั้น 

บัดนี้  ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ข้อ 10 “ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนจัดฝึกอบรม จัดท ารายงานผลการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 9 ภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ราชการ”  จึงขอรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมมาเพ่ือให้ทราบ  ดังนี้  

๑.  เรื่องเดิม 
       ด้วย  ข้าพเจ้า  นางสาววีรวรรณ  กาหลง  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
สังกัด  ส านักปลัด อบต.  ได้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร  นักทรัพยากรบุคคล  รุ่นที่  15  ระหว่างวันที่ 
8  พฤษภาคม  2562 – 3  มิถุนายน  2562  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ซอยคลองหลวง 8  ถนน
พหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๒.  ข้อเท็จจริง 
บัดนี้ การฝึกอบรม ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการเข้าร่วม

ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑  สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
- การบริหารงานบุคคล 

การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 144  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2561 
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 ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด 
การประเมินผลงาน 

1) ผลงาน 
 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
 จ านวน 2 ผลงาน 
 เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ + ทักษะในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
 เกิดประโยชน์ต่อราชการ/ประชาชน/การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน 

 
            

ปฏิบัติงาน 

ปวส.= 4 ป ี
ปวท.= 5 ป ี
ปวช.= 6 ป ี

 
ซี 1+2+3+4 
1+2+3+4 

ปฏิบัติงาน 

ลูกครึ่ง 
(บทเฉพาะการ) 

( 

ช านาญงาน 

คุณสมบติัและเง่ือนไข 

ประเภททัว่ไป ระดบัช ำนำญงำน 

ช านาญงาน 

ปวส.= 4 ปี 
ปวท.= 5 ปี 
ปวช.= 6 ปี 

 

1. คุณสมบตั ิ

บัตรประวติั 

2. เงินเดือน 3. ผลการปฏิบัติงาน 4. โทษทางวินัย 5. การอบรม 

มีคุณสมบัต ิ
ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

เงินเดือนไมต่่ า
กว่าขั้น ชง. 

(13,470 บาท) 

มีผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้งไม่

ต่ ากว่าระดับด ี

รอบการประเมินที่
ผ่านมาถึงแต่งตั้งไม่
ถูกลงโทษสูงกว่า

ภาคทัณฑ ์

ผ่านหลักสูตรที่ 
ก.กลาง ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผลการประเมินฯ ต้ังแต่ 

1 ต.ค. 59 ถึงปัจจุบัน 

ยังไม่มีหลักสูตร 
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบแต่งต้ังไป
ก่อน 
เข้าอบรมในโอกาสแรก 
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2) คณะกรรมการ 
 ให้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 

1. ปลัด อปท. เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  ต้นสังกัด 
3. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสาย

งานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ จ านวน 1 คน 

4. ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
3) เกณฑ์ผ่าน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 วันที่มีผลในการเลื่ อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ ผ่ านการประเมินผลงานจ าก   

 คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 
 
 

อาวุโส 

ช านาญงาน 

อาวุโส 

ซี 5+6 ช านาญงาน 

ซี 5 = 6 ป ี
ซี 6 = 2 ป ี6 ปี 

ลูกครึ่ง 
(บทเฉพาะกาล) 
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 ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบติัและเง่ือนไข 

ประเภททัว่ไป ระดบัอำวุโส 

1. คุณสมบตั ิ 2. เงินเดือน 3. ผลการปฏิบัติงาน 4. โทษทางวินัย 5. การอบรม 

มีคุณสมบัต ิ
ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

เงินเดือนไมต่่ า
กว่าขั้น อาวุโส 
(18,010 บาท) 

มีผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้งไม่

ต่ ากว่าระดับด ี

รอบการประเมินที่
ผ่านมถึงแต่งตั้งไม่
ถูกลงโทษสูงกว่า

ภาคทัณฑ ์

ผ่านหลักสูตรที่ 
ก.กลาง ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผลการประเมินฯ  
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง

ปัจจุบัน 

ยังไม่มีหลักสูตร 
 ก.จังหวัด อาจเห็นชอบ
แต่งต้ัง 
 เข้าอบรมในโอกาสแรก 

การปรบัปรงุต าแหน่ง 
ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส 

 
 
มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งว่าง 

คณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 

รายละเอียดต่อ ก.จังหวัด 

ก.จังหวัดเห็นชอบ 

การปรับปรุง 

1. เง่ือนไข 

2. การขอ 

3. การเสนอ 

4. ประกาศ 

- มีคุณสมบัต ิ
- ผ่านการประเมินคณุลักษณะ

ของบุคคล 

ต าแหน่งนั้นต้องเคยปรับปรุง
เป็น อส.มาก่อนและปริมาณ
คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 

อปท.ประกาศ
ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 



 
 

- ๕ - 

คณะกรรมการประเมนิปรบัปรงุต าแหนง่ 
องคป์ระกอบ หนา้ที ่ องคป์ระกอบการประเมนิ 

 ปลัด อปท. เป็นประธาน 
 หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง ต้นสังกัด 
 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น/พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสาย
งานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับ
ต าแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ทางด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ 
จ านวน 3 คน 
 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น 
เลขานุการ 

 ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล 

 ลั ก ษ ณ ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความ
ยุ่ งยากของงาน ความรู้
ความสามารถที่ต้องการ
ข อ ง ต า แ ห น่ ง นั้ น 
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ
ม า ก ถึ ง ข น า ด จ ะ ต้ อ ง
ปรับปรุงต าแหน่ง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ความยุ่งยากของงาน 
 การก ากบัตรวจสอบ 
 การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิความรูค้วามสามารถ 
 

1. ความรู้ที่จ าเป็น
ประจ าสายงาน 

2. ทักษะ 3. สมรรถนะ 

เสนอวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็น
ถึงข้อเสนอในการน าความรู้ที่
จ าเป็นในระดับที่จะแต่งตั้งไป

ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

อปท. 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวสิัยทัศน ์

ประเมินจากทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงานใน

ต าแหน่งน้ัน 

หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง  
ประเมินทักษะ (ตามแบบ) 

ผลการประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

พิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการประจ าปี

ย้อนหลัง 

ไม่ต่ ากว่าระดับด ี
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
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คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 
1)  องค์ประกอบ 
 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่ ก.จังหวัดคัดเลือก ที่เก่ียวข้องกับ 
ลักษณะงานที่ประเมิน ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน เป็นประธาน 
 ปลัด อปท. และหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ 
 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) หน้าที่ 
 ประเมินวิสัยทัศน์ (ตามแบบ) 

3) เกณฑ์ผ่าน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
  การประเมินผลงาน ระดับอาวุโส 

1)  ผลงาน 
 จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ผลงาน 
 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
 เป็นผลงานจาการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอประเมิน 
 เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ + ทักษะในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
 เกิดประโยชน์ต่อราชการ/ประชาชน/การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2)  คณะกรรมการ 
 อปท. แต่งตั้งจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จังหวัด ก าหนด จ านวน 3 คน 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
2. ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ระดับไม่ต่ ากว่าที่ขอประเมิน 
3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก. จังหวัด เป็นเลขานุการ 

3)  เกณฑ์ผ่าน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ไม่ผ่าน เสนอได้อีก 1 ครั้งภายใน 1 ปี นับแต่แจ้งผล ไม่เสนอหรือเสนอแล้วไม่ผ่าน ให้ 
     ยกเลิกประเมินใหม่ท้ังกระบวนการ 
 วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงวันประทับตรา

รับหนังสือของ สนง.เลขานุการ ก.จังหวัด 
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คุณสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ 

 
ช านาญการ 

ปฏิบัติการ 

ป.เอก = 2 ป ี
ป.โท = 4 ปี 
ป.ตรี = 6 ป ี

 

บัตรประวัต ิ ช านาญการ 

ซี 3+4+5 ปฏิบัติการ 

ป.เอก = 2 ป ี
ป.โท = 4 ปี 
ป.ตรี = 6 ป ี

 

ลูกครึ่ง 
(บทเฉพาะกาลเกื้อกูล) 

คุณสมบติัและเง่ือนไข 

ประเภทวชิำกำร  ระดบัช ำนำญกำร 

1. คุณสมบตั ิ 2. เงินเดือน 3. ผลการปฏิบัติงาน 4. โทษทางวินัย 5. การอบรม 

มีคุณสมบัต ิ
ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

เงินเดือนไมต่่ ากว่า
ขั้น ช านาญการ 
(15,050 บาท) 

มีผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้งไม่

ต่ ากว่าระดับด ี

รอบการประเมินที่
ผ่านมถึงแต่งตั้งไม่
ถูกลงโทษสูงกว่า

ภาคทัณฑ ์

ผ่านหลักสูตรที่ 
ก.กลาง ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผลการประเมินฯ  
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง

ปัจจุบัน 

ยังไม่มีหลักสูตร 
 ก.จังหวัด อาจเห็นชอบแต่งตั้ง 
 เข้าอบรมในโอกาสแรก 
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 ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด 
การประเมินผลงาน 

1) ผลงาน 
 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
 จ านวน 2 ผลงาน 
 เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ + ทักษะในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
 เกิดประโยชน์ต่อราชการ/ประชาชน/การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2) คณะกรรมการ 
 พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 

1. ปลัด อปท. เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  ต้นสังกัด 
3. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะ

ประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน
ที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ จ านวน 1 คน 

4. ผู้รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
3) เกณฑ์ผ่าน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 วันที่มีผลในการเลื่ อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ ผ่ านการประเมินผลงานจาก   

 คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพเิศษ 

 
 
 

ช านาญการพิเศษ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

ซี 6 + 7 ช านาญการ 

ลูกครึ่ง 
(บทเฉพาะกาล) 

4 ป ี 4 ป ี
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1. การสรรหากรณีต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมนิปรบัปรงุต าแหนง่ 
องคป์ระกอบ หนา้ที ่ องคป์ระกอบการประเมนิ 

 ปลัด อปท. เป็นประธาน 
 หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

ต้นสังกัด 
 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น/พลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่
ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านที่มี
ความช านาญในสายงานนั้นๆ จ านวน 
3 คน 
 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น 
เลขานุการ 

 ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปริมาณงานคุณภาพของงาน 
ความยุ่งยากของงาน ความรู้
ความสามารถที่ต้องการของ
ต าแหน่งนั้น เปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญมากถึงขนาดจะต้อง
ปรับปรุงต าแหน่ง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ความยุ่งยากของงาน 
 การก ากับตรวจสอบ 
 การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 

การปรบัปรงุต าแหน่ง 
ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพเิศษ 

มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งว่าง 

คณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 

รายละเอียดต่อ ก.จังหวัด 

ก.จังหวัดเห็นชอบ 

การปรับปรุง 

1. เง่ือนไข 

2. การขอ 

3. การเสนอ 

4. ประกาศ 

- มีคุณสมบัต ิ
- ผ่านการประเมินคณุลักษณะ

ของบุคคล 

ต าแหน่งนั้นต้องเคยปรับปรุง
เป็น ชพ.มาก่อนและปริมาณ
คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 

อปท.ประกาศ
ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 
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 คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 

1) องค์ประกอบ 
 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่ ก.จังหวัดคัดเลือก ที่เก่ียวข้องกับ 
 ลักษณะงานที่ประเมิน ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน เป็นประธาน 
 ปลัด อปท. และหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ 
 ผู้รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) หน้าที่ 
 ประเมินวิสัยทัศน์ (ตามแบบ) 

3) เกณฑ์ประเมิน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  

 การประเมินผลงาน ระดับช านาญการพิเศษ 
1) ผลงาน 
 จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 เล่ม 
 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
 เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอประเมิน 

การประเมนิความรูค้วามสามารถ 
 

1. ความรู้ที่จ าเป็น
ประจ าสายงาน 

2. ทักษะ 3. สมรรถนะ 

เสนอวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็น
ถึงข้อเสนอในการน าความรู้ที่
จ าเป็นในระดับที่จะแต่งตั้งไป

ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

อปท. 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวสิัยทัศน ์

ประเมินจากทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงานใน

ต าแหน่งน้ัน 

หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง  
ประเมินทักษะ (ตามแบบ) 

ผลการประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

พิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการประจ าปี

ย้อนหลัง 

ไม่ต่ ากว่าระดับด ี
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
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 เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ + ทักษะในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
 เกิดประโยชน์ต่อราชการ/ประชาชน/การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2) คณะกรรมการ 
 อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จังหวัด ก าหนด จ านวน 

3 คน 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานบันการศึกษาของรัฐ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 
2) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานระดับ

ไม่ต่ ากว่าขอประเมิน 
3) ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวัด เป็นเลขานุการ 

3) เกณฑ์ผ่าน 
 ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ไม่ผ่านเสนอได้อีก 1 ครั้งภายใน 1 ปี นับแต่แจ้งผล ไม่เสนอหรือเสนอแล้วไม่ผ่าน ให้

ยกเลิกประเมินใหม่ท้ังกระบวนการ 
 วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ยื่ นผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ ถือวัน

ประทับตราของ สนง. เลขานุการ ก.จังหวัด 
 
 - บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบ าเหน็จบ านาญ 

1) บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ได้แก่ ผู้ที่ถูกไล่ออกจากราชการ หรือผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ ฯลฯ 

2) ระยะเวลาราชการที่ใช้ในการพิจารณา กรณี 
  2.1) ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ  
  2.2) 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิได้รับบ านาญ 
  2.3) กรณีมีสิทธิได้รับบ านาญ จะขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญก็ได้ 
  2.4) กรณีไม่ได้ออกจากราชการด้วย 4 เหตุดังกล่าว*  ถ้าออกจากราชการเพราะลาออก ต้องมี
เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 
  2.5) เป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนไม่ได้ 
 2. ประเภทของบ าเหน็จบ านาญปกติ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติด้วยเหตุหนึ่ง* ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดังนี้ 

  1) เหตุทดแทน  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง 
หรือไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือซึ่งมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  

  2) เหตุทุพพลภาพ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ทางราชการ
รับรองได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 

  3) เหตุสูงอายุ  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ต้องพ้นจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ประสงค์จะลาออกจากราชการ 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุได้ 
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  4) เหตุรับราชการนาน กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปี
บริบูรณ์ประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
รับราชการนานได ้

3. เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ 
1) การพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 

กฎหมายก าหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจาก 
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม
เกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุยื่นบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จบ านาญซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปต่อ
คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2) การนับเวลาเพื่อค านวณอายุของบุคคล 
การนับอายุให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30  กันยายน 
2556 และเป็นผลให้บุคคลผู้นั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 
ตุลาคม  จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม  ดังนั้นจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป จึงท าให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี 

3) การนับเวลาราชการ 
 การนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่วันรับราชการและรับ 

เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป 
 ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้มี

สิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนกองประจ าการเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีที่มีการลาป่วย หรือลา หรือต้องพักราชการได้รับอนุญาตให้รับเงินเต็มเมื่อค านวณ
บ าเหน็จบ านาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ และในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่
เต็มเม่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับเวลาตามสัดส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ และถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตให้รับเงินเดือน จะไม่นับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ แต่ทั้งนี้  มิได้
หมายความรวมถึงผู้ที่มิได้อยู่รับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยต ารวจ 
 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูงานหรือศึกษา
วิชาในต่างประเทศ และให้นับเวลาดังกล่าวส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญในระหว่างนั้ น
เหมือนเต็มเวลาราชการ 
 เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่จ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี (6 
เดือน) ให้นับเป็น 1 ปี และส าหรับเดือนหรือวัน ให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้
นับ 12 เดือนเป็น 1  ปี ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ 30 วันเป็น  1 
เดือน 
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 4. แนวทางปฏิบัติ และการค านวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
  4.1 เงินเดือนที่ใช้ส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
   1) ใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์ค านวณ โดยเงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง 
เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจาก
ราชการรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ แต่ไม่รวมเงินเพ่ิมอย่างอ่ืนๆ 
   2) กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ คือ พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณ
นั้นด้วย แต่ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนท่ีได้เลื่อน 
  4.2 วิธีค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
   1) บ าเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว 
ค านวณโดย 
    เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 
   2) บ านาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
ค านวณโดย 
    เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 

      50 
  4.3 การขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
   1) ผู้ประสงค์จะขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ ต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ตนสังกัดครั้งสุดท้าย ตามแบบ บ.ท.1 (ผู้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นด้วยตนเอง) และแบบ บ.ท.2 พร้อมทั้งส าเนา
ค าสั่ง หรือหนังสือรับรองการบรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวม 3 ชุด 

   2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญ รวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอจังหวัดภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมแบบค านวณการตรวจสอบบ าเหน็จบ านาญ  
ดังนี้ 

(1) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(2) ใบรับรองสมุดประวัติ  อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่าง

ประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท.3 
(3) ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกราชการ ส าหรับผู้ที่ครบ

เกษียณอายุให้ใช้ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่พ้นจากราชการ 
(4) ส าเนาค าสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 
(5) ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ ต้องมีต้นฉบับหรือส าเนา 

ภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการ
ในหน้าที่ได้ต่อไป 

(6) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ 
 

5. บ าเหน็จบ านาญพิเศษ 
   1) สิทธิและเหตุในการขอรับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ เป็นสิทธิเฉพาะตัวเช่นเดียวกับบ าเหน็จ
บ านาญปกติ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ เนื่องจากประสบเหตุต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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  กรณรีะหว่างรับราชการ ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้ 
   เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/ถูกประทุษร้ายเพราะกระท าการตามหน้าที่ (ม.36) 
   ปฏิบัติราชการครั้งคราวนอกเขตต าบลที่ตั้งส านักงานประจ า 
   ปฏิบัติราชการท้องที่กันดารเสี่ยงต่อโรคภัย (ม.41) 
  กรณีออกจากราชการแล้ว รับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
   ภายใน 3 ปีเจ็บป่วย ทุพพลภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างที่รับ
ราชการ (ม.37) 
  6. บ าเหน็จด ารงชีพ 
   บ าเหน็จด ารงชีพ เป็นเงินที่จ่ายเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพให้แก่ผู้รับบ านาญ เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

1) จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญปกติ หรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
2) สิทธิในการการขอรับเป็นไปตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 
  ไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยขอรับดังนี้ 
  (1) อายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
  (2) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 400,000 บาท 

แต่ถ้าสิทธิรับตาม (1) ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตาม
สิทธิของผู้นั้น 

3) กรณีผู้รับบ านาญรายใด รับทั้งบ านาญปกติและบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพให้ 
บ านาญปกติและบ านาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ รวมเป็นบ านาญรายเดือนเพื่อค านวณจ่ายเป็นบ าเหน็จด ารง
ชีพ 

4) เมื่อผู้รับบ านาญรับบ าเหน็จด ารงชีพแล้ว ผู้รับบ านาญปกติหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะ
เหตุ 

ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ และได้ออกจากราชการใน
ครั้งหลังโดยเลือกรับบ านาญ 

5) กรณีข้าราชการบ านาญกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการส าหรับค านวณ 
บ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา 30 และเมื่อออก
จากราชการ โดยในครั้งหลังเลือกรับบ าเหน็จให้น าจ านวนเงินบ าเหน็จด ารงชีพที่เคย ใช้สิทธิขอรับไปแล้วน ามาหัก
ออกจากเงินบ าเหน็จที่ค านวณได้ในครั้งหลัง 

6) กรณีผู้รับบ านาญปกติหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ได้แสดงเจตนาขอรับ 
บ าเหน็จด ารงชีพแล้ว แต่ได้ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ระงับการจ่ายเงินดังกล่าว 

7) กรณีผู้รับบ านาญปกติหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายการจ่าย 
บ าเหน็จตกทอด ให้หักเงินออกจากบ าเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบ าเหน็จด ารงชีพเสียก่อน 

8) กรณีผู้รับบ านาญ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหา หรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัย 
หรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบ านาญ 

9) ระยะเวลาในการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
  ขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบ านาญ จะขอรับบ าเหน็จด ารง
ชีพพร้อมกับรับบ านาญในวันที่ยื่นเรื่องขอรับบ านาญก็ได้ แต่ถ้าไม่ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ



 
 

- ๑๕ - 

พร้อมกับการยื่นเรื่องขอรับบ านาญในวันดังกล่าว หากภายหลังจะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้
ขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

  7. บ าเหน็จตกทอด 
   เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับบ านาญที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้ 

1) การค านวณบ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิด 

เนื่องจาก การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทหรื อผู้มีสิทธิเป็นจ านวน
เท่ากับ 
     เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 
 
 

2) การค านวณบ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
 กรณีผู้ได้รับบ านาญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบ านาญปกติ หรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะ

เหตุทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ เป็น
จ านวนเท่ากับ 

  (บ านาญรายเดือน + เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.))x 30 
กรณีผู้รับบ านาญได้ใช้สิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพแล้วและเม่ือเสียชีวิต บ าเหน็จตกทอดที่ต้องจ่ายแก่ทายาท หรือ
ผู้มีสิทธิต้องหักเงินตามจ านวนบ าเหน็จด ารงชีพที่ผู้รับบ านาญได้รับแล้วออกก่อนด้วย 

3) หลักเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จตกทอด 
 จ่ายให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ โดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.  

2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
     ทายาทท่ีมีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด ได้แก่ 
     (1) บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้
ได้รับ 3 ส่วน 
     (2) สามี หรือภรรยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
     (3) บิดามารดา หรือบิด หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
     กรณีที่ไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) หรือทายาทดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่ง
บ าเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธิที่เหลืออยู่ตามส่วน 
     กรณีไม่มีทายาทดังกล่าวเลย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ ผู้รับ
บ านาญที่เสียชีวิตได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด 
     กรณีไม่มีทายาทและบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง 
 
 - การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 ประเภทของพนักงานจ้าง 

1. พนักงานจ้างทั่วไป  หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ 
ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 1 ปี 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ 
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ท างานของพนักงานเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
3. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา โดยเป็นผู้

ทีม่ีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือความช านาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน อันเป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้นๆ 

 
 
 คุณสมบัติของพนักงานจ้าง 
  คุณสมบัติทั่วไป ( ข้อ 4 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547) 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้ างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 
      70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
      สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
      ส าหรับพนักงานเทศบาล 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น  
      แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  
      ของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
      รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
   

พนกังานจ้างทัว่ไป พนกังานจ้างตามภารกจิ ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 
- ไม่จ ากัดคุณวุฒิ 
- เป็นการใช้แรงกาย 

- ผู้มีคุณวุฒิ 
- เ ห มื อ น พ นั ก ง า น ส่ ว น

ท้องถิ่น 
- ผู้มีทักษะ (5 ปี) 

- เคยรับราชการตั้งแต่ระดับ 
9 ขึ้นไป หรือ 

- มีประสบการณ์ภาคเอกชน
มาไม่น้อยกว่า 20 ปี 
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การสรรหาและเลือกสรร 
1) การสรรหาฯ เมื่อ ก.จังหวัด เห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งแล้ว ถึงจะด าเนินการสรรหาได้ โดยให้

ยึดหลักสมรรถนะ โปร่งใส ยุติธรรม 
2) อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  

 ปลัด อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    เป็นประธาน 
 ผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบงาน     เป็นกรรมการ 
    หรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร 
 หัวหน้าส านักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการ 

       และเลขานุการ 
3) กรณีมีผู้ผ่านการสรรหามากกว่าจ านวนอัตราว่างในต าแหน่งนั้น หากมีต าแหน่งอื่นที่ว่างและมี 

ลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน อาจน าบัญชีนั้นมาใช้ในการจ้างได้ โดยบัญชีที่สรรหานั้นต้องยังไม่หมดอายุ 
4) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาก าหนดอายุได้ตามสมควรแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี  
5) เมื่อสรรหาเสร็จแล้วให้รายงานนายกฯ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ และ

ด าเนินการ 
จัดจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มี
สัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

 ปริมาณผลงาน 
 คุณภาพผลงงาน 
 ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ

ประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย

ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
 พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  
 

  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น  95 – 100 คะแนน 
  ดีมาก  85 – 94  คะแนน 
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  ดี   75 – 84 คะแนน 
  พอใช้  65 – 74 คะแนน 
  ปรับปรุง  น้อยกว่า 65  คะแนน 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ปีละ 2 ครั้ง 
ตามปีงบประมาณ คือ 

    ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
    ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
   พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
   พนักงานจ้างผู้ ใดมีค่าเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานติดต่อกัน 2 ครั้งต่ ากว่าระดับดี  ให้
ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอนายก อปท. เพ่ือพิจารณาเลิกจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด 
   พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นายก อปท. รายงาน ก.จังหวัด เพ่ือให้
ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างนั้นสิ้นสุดลง โดยให้ อปท. แจ้งพนักงานจ้างผู้นั้นทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบมติ ก.จังหวัด 
 การลาของพนักงานจ้าง 

1. การลาป่วย 
 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยปกติได้ไม่

เกิน 60 วันท าการ 
 พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วันท าการ กรณีที่มีระยะเวลาการ

จ้างตั้งแต่ 9 เดือนแต่ไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 8 วันท าการ 
 ลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2. การลากิจส่วนตัว 
   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ปี มีสิทธิลากิจได้ไม่เกิน 

45 วันท าการ ยกเว้นปีแรกท่ีเข้าปฏิบัติงานมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 15 วัน 
   ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้ 
  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  พนักงานจ้างทั่วไป ส าหรับปีแรกที่

ได้รับการจ้างต้องปฏิบัติงานครบ 6 เดือนก่อนจึงมีสิทธิลา 
  พนักงานจ้าง ใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 10 วันท าการ 

4. การลาคลอดบุตร 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป มีสิทธิลาคลอด

บุตรได้ไม่เกิน 90 วัน นับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน 

5. การลาอุปสมบท 
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   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 
วัน โดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการลาเว้นแต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา 

   การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน 
   พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 

  6. การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารฯ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้า

ฝึก โดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่างลา 
   พนักงานจ้างทั่วไป มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 30 วัน 
   พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ลาเข้าฝึกฯ และได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหม
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาวันระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน 

 
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดท าไว้ในรู้ของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่  ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือ
หมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
 “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “กรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
  ประเภทของข้อมูลข่าวสารราชการ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เอกสารประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
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(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลาย
ตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถีมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ตามท่ีเห็นสมควร มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่  
      เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ 
(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่  
      ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน  

                           ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  

                            ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้  
                            ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น 

  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนา
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดตาม มาตรา 9 (8) ในขณะนี้คณะกรรมการได้ประกาศ
ก าหนดไว้ 3 ประเภท  

(1) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
(2) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน (แบบ สขร.1) 
(3) เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
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*มติครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้น าข้อมูลข้อ (1) – (2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   หลักเกณฑ์การใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร  

1. มีค าขอ โดยวาจา / ท าเป็นหนังสือ ฯลฯ 
2. ต้องระบุข้อมูลข่าวสารพอเข้าใจได้ 
3. เป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปนอกเหนือ ม.7 และ ม.9 
4. เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว 
5. อาจจัดท าให้ใหม่ก็ได้ หากมิใช่เพ่ือประโยชน์การค้า หรือเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
 
 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
 มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะ
เปิดเผยมิได้ 
  ข้อมูลที่ต้องใช้ดุลยพินิจเปิด/ปิด ได้ (มี 7 ลักษณะ)  

มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับบัญชาใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายในดังกล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(5) รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล

โดยไม่สมควร 
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่

ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
(7) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่ 

เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
   ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัว ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือ สิ่งบอกลักษณะอ่ืน ที่ท า
ให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้มีความหมายรวมถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 



 
 

- ๒๒ - 

 
สิง่เฉพาะตวับคุคล  เชน่ สิง่ทีท่ าใหรู้ต้วัผูน้ัน้  เชน่ 

 ฐานะการเงิน 
 การศึกษา 
 ประวัติสุขภาพ 
 ประวัติอาชญากรรม 
 ประวัติการท างาน 

 ชื่อ – นามสกุล 
 ลายพิมพ์นิ้วมือ 
 แผ่นบันทึกลักษณะเสียง 
 รูปภาพ 

          ฯลฯ 
 
 หนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐ ต่อ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  เก็บข้อมูลเท่าที่จ าเป็น ยกเลิกเม่ือหมดความจ าเป็น 
  ตรวจ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเสมอ และจัดระบบ รปภ. มิให้น าไปใช้โดยไม่เหมาะสม (ม. 23) 
  เก็บข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล (ม.23) 
  การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (ม.24) 
  ให้เจ้าของข้อมูลตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับตนได้ (ม.25 
  แก้ไขข้อมูลให้ตรงความจริงตามท่ีเจ้าของร้องขอ (ม.25) 
  จัดให้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ใน 6 ประเด็น (ม.23) 

 
 เอกสารประวัติศาสตร์ 

 มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนด
ตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า 
 ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้ 

(1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้

สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้เป็นการ

เฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
สิทธิร้องเรียนเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของรัฐ 

  การไม่ปฏิบัติ / ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
  การปฏิบัติล่าช้า 
  ไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

 “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงจ าเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
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1. ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องมีเหตุผล 
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ   

              เกิดข้ึนโดยค านึงถึงอนาคตเงื่อนไขในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 
และมีเงื่อนไขดังนี ้

1. เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ รอบด้าน (วิชาการต่างๆ) และรอบคอบ (การเชื่อมโยงและวางแผน) 
2. เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เพียร และมีสติในชีวิต 

 
- สรุปสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การ
ส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
 ระเบียบงานสารบรรณ ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี บังคับใช้กับส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม ส่วนราชการภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงส่วนราชการในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ระเบียบสารบรรณก าหนด ให้
ท าข้อตกลงกับปลัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้ 
 “หนังสือราชการ” หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. หนังสือที่มี “ไปมา” ระหว่างส่วนราชการ  เช่น หนังสือที่มีไปมาระหว่าง อบต. ก. กับ อบต. ข. 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมี “ไปถึง” หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 

เช่น หนังสือที่ อบต. ก. มีไปถึง บริษัทก้าวหน้า จ ากัด  หรือไปถึง นายมีบุญ 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอก “มีมาถึง” ส่วนราชการ เช่น 

หนังสือที่บริษัทก้าวหน้า จ ากัด หรือ นายมีบุญ มีมาถึง อบต. ก. 
4. เอกสารที่ทางราชการ “จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐาน” ในราชการ เช่น หนังสือรับรอง บันทึก 
5. เอกสารที่ทางราชการ “จัดท าขึ้นตามกฎหมาย”  ระเบียบ หรือข้อบังคบั 
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 หนังสือ มี   6  ชนิด 
1. หนังสือภายนอก  
2. หนังสือภายใน  
3. หนังสือประทับตรา  
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายนกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑ หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่าง
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ส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 
การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการส าคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่อง
ที่ค้าง 

หนังสือสั่งการมี 3  ชนิด  ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ค าสั่ง  คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ

ตราครุฑ 
 ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่

ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาตราครุฑ 
 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่

บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 
หนังสือประชาสัมพันธ์  มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ

ใช้กระดาษตราครุฑ 
 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทาง

ราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 
 ข่าว คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
หนังสือที่เจ้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นหรือหนังสือที่

หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ 

 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ 

 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม ติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ 

 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย 
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียน รับหนังสือของทางราชการ
แล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็น
ต้น 

 
๒.๒  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎมาย ที่จ าเป็นต้องใช้ในการการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

3) มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่าง 
เหมาะสม 

4) มีเครือข่ายสัมพันธ์ภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
 

๒.๓  การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ระบบ 

ราชการ 4.0  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการท างาน  น าความเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

๓. ระเบียบ/กฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

๔. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี          
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงเห็นควรเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับพนักงานของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                  ( ลงชื่อ ) ......................................................  ผู้รายงาน 
                  (  นางสาววีรวรรณ   กาหลง  ) 
                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

(  นายสังคม    สืบแสน  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

 



 
 

- ๒๖ - 

ผูซ้ึ่งไดร้บัการถ่ายทอดความรูจ้ากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  จ านวน  36  ราย 
 

 -  ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก  นางสาววีรวรรณ   กาหลง   ต าแหน่ง           
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว 
 

1. ................................................................... ปลัด อบต.สระ 

2. ................................................................... รองปลัด อบต.สระ 

3. ................................................................... หวัหน้าส านักปลัด  

4. ................................................................... ผู้อ านวยการกองคลัง 

5. ................................................................... ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. ................................................................... ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ................................................................... ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8. ................................................................... ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

9. ................................................................... นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10.  ................................................................... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11.  ..................................................................นักวิชาการเงินและบัญชี 

12.  ................................................................... เจ้าพนักงานธุรการ  

13.  ................................................................... เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14.  ................................................................... เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

15.  ................................................................... เจ้าพนักงานพัสดุ 

16. ................................................................... ครู 

17. ................................................................... ครู 

18. ................................................................... ครู 

19. ................................................................... ครู 

20. ................................................................... ครู 
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21. .................................................................... คนงานเครื่องสูบน้ า 

22. .................................................................... คนงานเครื่องสูบน้ า 

23. ................................................................... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

24. ................................................................... ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

25. ................................................................... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

26. ................................................................... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

27. ................................................................... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

28. ................................................................... ผู้ดูแลเด็ก 

29. ................................................................... ผู้ดูแลเด็ก 

30. ................................................................... ผู้ดูแลเด็ก 

31. ................................................................... ผู้ดูแลเด็ก 

32. ................................................................... ผู้ดูแลเด็ก 

33. ................................................................... พนักงานสูบน้ า 

34. ................................................................... พนักงานสูบน้ า 

35. ................................................................... นักการภารโรง 

36. ................................................................... คนงานประจ ารถขยะ 
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