
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด โทร. 0 427๐ ๗3๔๒          .

ที ่  สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔                    . 

เร่ือง ขอสงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.) เรื่อง หลักเกณฑและ. 
  เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)     
 

เรียน หัวหนางานบริหารงานบุคคล 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรับแจงจากจังหวัดสกลนคร โดยสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (สถ.จ.สน.) เพื่อทราบมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.) 
จํานวน ๙ เรื่อง  ๑. หนังสือ สถ.จ.สน.ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๕๒๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศ 
ก.อบต.จ.สน. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔   
สรุปวา        ๑.๑ เรียกวา ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับ
ตําแหนงของอปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปวาใหยกเลิกขอ ๗ วรรคสาม (๔) ตามประกาศฯ เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
       ๑.๒ เรียกวา ประกาศฯ อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเพิ่มขอความในขอ ๒๒๕ 
ตามประกาศฯ อบต. (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
       ๑.๓ ใหนําความตามขอ ๓ (๔) ตามประกาศฯ อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ มาใชเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของอบต. 
    ๒. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๒๔๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลิกประกาศฯ อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ สรุปวา        ๒.๑ ขอ ๒๙๗ ใหผูประเมินตามขอ ๓๐๒ มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานผูรับ
การประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณา เรื่อง บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน โบนัส ฯลฯ 
       ๒.๒ ขอ ๒๙๘ ใหผูรับประเมินจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.กลาง 
กําหนด  
       ๒.๓ ขอ ๒๙๙ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๗๐ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ๒ กรณีดํารง
ตําแหนง หรือระดับสูงขึ้นโดยเสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานมากําหนดเปนองคประกอบประเมิน
     สมรรถนะ รอยละ ๓๐ ผูบริหารทองถิ่นตอง มี ๕ สมรรถนะหลัก ๔ สมรรถนะ
ประจํา     ประเภทวิชาการและทั่วไปตอง มี ๕ สมรรถนะหลักและ ๓ สมรรถนะประจําสายงาน
     กรณีพนักงานสวนตําบลบรรจุใหมโดยมีสัดสวนรอยละผลสัมฤทธิ์ ๕๐:๕๐ สมรรถนะ
       ๒.๔ ขอ ๓๐๒ ๑) นายก อบต. ประเมิน ปลัด อบต, ๒) ปลัด อบต ประเมิน หัวหนา/
ผอก./รักษาราชการแทน ๓) หัวหนา/ผอก.ประเมินพนักงานในสังกัดกรณีไมมีนายกใหผูกํากับดูแลประเมินปลัด 
กรณีไปชวยราชการตาง อปท. ใหนายก อปท. หรือหัวหนาสวนราชการอื่นที่ไปชวยฯ แลวแตกรณี เสนอขอมูล
และความเห็นการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาของผูประเมินตนสังกัด กรณีโอนยายหลัง ๑ มีนาคม หรือ 
๑ กันยายน ใหผูประเมิน อบต. ตนสังกัดเดิมเปนผูประเมินผูนั้นแลวสงผลประเมินใหตนสังกัดใหมตามขอ ๒๙๙ 

๒.๕ ขอ ๓๐๓ ขั้นตอนและวิธีการ… 
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       ๒.๕ ขอ ๓๐๓ ขั้นตอนและวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ๒.๖ ขอ ๓๐๕ ใหนายกอบต.แตงตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
/เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกประเภท
     ปลัด อบต. เปนประธาน รองปลัด ผอก. หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการทั้งนี้อาจกําหนดใหมีอนุกรรมการชวยพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระดับสํานัก กอง หรืออื่นๆ ใน อบต. ก็ได
   ๓. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๙๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปวายกเลิกประกาศ ก.อบต.จ.สน. กรณีการบรรจุ
แตงตั้งฯ ขอ ๑๒๙-๑๓๒ 
   ๔. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว 7513 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศ 
ก.อบต.จ.สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 
ใหยกเลิก ประกาศฯ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอ ๒๒๕ อบต. มี ๓ ประเภท 
ประเภทสามัญ ประเภทสามัญสูง และประเภทพิเศษ 
    ใหยกเลิกแกไข หมวด ๔ บทเฉพาะกาล ขอ ๑๑ ขอ ๑๓ ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘   ใหเพิ่มความในขอ ๑๔ ใหสรรหาผูดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดวยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งภายใตประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ที่ ก.อบต. กําหนด ตอไปได 
กรณีผูดํารงตําแหนงเดิมไมมีคุณสมบัติ หรือไมไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่ปรับปรุงขึ้นใหม ให อบต. 
โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดยายผูนั้นไปดํารงตําแหนงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหรือฯกําหนด 
ตําแหนงในสายงานและระดับเดิมรองรับเปนการเฉพาะรายเปนการชั่วคราว เมื่อผูดํารงตําแหนงพนตําแหนงให
อบต.ยุบตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ใหมอบหมายงานใหผูนั้นปฏิบัติตามความเหมาะสมตอไป  
    ใหเพิ่มความในขอ ๑๕ การใดอยูระหวาดําเนินการฯ กอนประกาศนี้ใชบังคับใหยกเลิกโดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้แทน 
   ๕. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๐๑๓๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปวา ใหแกไขการโอนและรับโอนฯ หมวด ๗ (พนักงานสวนทองถิ่น) ขอ ๑๖๔ ขอ ๑๗๑-๑๗๒ 
ขอ ๑๗๕-๑๗๘ ทวิ และหมวด ๘ (ขาราชการอ่ืน) ขอ ๑๗๙-๑๘๓ 
   ๖. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๘๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปวา ใหยกเลิกประกาศฯอบต. เพิ่มเติม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ธันวาคม
๒๕๕๘ หลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เฉพาะครู/บุคลากรทางการศึกษาฯ
   ๗. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/14995 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2561 

๘. หนังสือ… 
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   ๘. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๗๔๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปวา ใหยกเลิก
บัญชีอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขั้นสูงของลูกจางประจํา (ลจป.) อบต. แนบทายประกาศฯ อบต. ขอ ๓๗๓ 
   ๙. หนังสือ สถ.จ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๐๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.สรุปวาใหยกเลิกสอบครู/บุคลากรทางการศึกษา
   

   ในการนี้ สํานักปลัด ไดพิจารณาแลว เห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเก่ียวของโดยตรงกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอสงประกาศดังกลาว เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน
และใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการใชดุลพินิจของผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรทุกระดับและเปนการรักษาประโยชนของทางราชการตอไป 
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาดวยพรอมนี ้(เอกสารหมายเลข ๑-๙) 
 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 
 

  
  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 

 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
 

นายณัฐ สุขล้ําคณา ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ รวบรวม/เรียบเรียง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔             อางองิ 

www.sakonlocal.go.th/view_all.php?id=3459&date_start=08%2F06%2F2000&date_end=08%2F06%2F2029&search_text=การบริหารงานบุคคล 

โดยมขีอมูลทีเ่ปนปจจุบันตลอดไปบนเว็บไซต อบต.ดงมะไฟ http://www.dongmafai.go.th/ita/3237.html 

 



 

 


