
คู่มือการปฏิบัติงาน
Work Manual

งานการเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลเมืองทับกวาง

อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบข้ันตอน
กำรปฏิบัติงำน จนสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและชัดเจน

          คู่มือปฏิบัติงำนฉบับน้ี งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ได้พัฒนำริเร่ืมข้ึนจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนของงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี

บุคลำกรทุกท่ำนท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดท ำคู่มือน้ีไว้ ณ ท่ีน้ี แต่อย่ำงไรก็ตำมสมควรท่ีจะมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัก
เป็นคู่มือท่ีเหมำะสมต่อภำรกิจของงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีต่อไปอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต

          คู่มือปฏิบัติงำนถือว่ำเป็นคู่มือท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงย่ิง ซ่ึงจะสำมำรถท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหลักและ
ผู้ปฏิบัติงำนร่วมได้รู้ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังได้ปรับปรุงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมอยู่ตลอดเวลำ และยัง
สำมำรถข่วยให้ทรำบระยะเวลำ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน นอกจำกน้ี กำรมีคู่มือปฏิบัติงำนยังจะช่วย

ท่ีรวบรวมจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนประกอบกับข้อระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องร่วมกันด ำเนินกำรให้มีเน้ือหำ
สำระท่ีส ำคัญ ๆ กระชับ เข้ำใจง่ำย และเป็นปัจจุบัน ถือเป็นผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงย่ิงจึงขอขอบคุณ

                    ค าน า

           จึงหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ คู่มือเล่มน้ีจะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึนผู้บริหำรทุก
ระดับพร้อมผู้รับบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ของงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเช้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ได้ดีย่ิงข้ึน

                                                                           งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี เทศบำลเมืองทับกวำง



เร่ือง หน้า
๑. กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 1
2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2
3 กำรสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 4
4 กำรต่อสัญญำจ้ำง 5
5 แผนผังแสดงข้ันตอนกำรลำพักผ่อน 6
6 แผนผังแสดงข้ันตอนกำรลำป่วย 7
7 แผนผังแสดงข้ันตอนกำรลำกิจส่วนตัว 8
8 กำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำซอิสริยำภรณ์ 9
9 กำรลำออกจำกรำชกำร 10

สารบัญ



การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราซการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

เทศบำลประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบโดยท่ัวกัน

ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนดข้อตกลงร่วมกัน
เก่ียวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีประเมิน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน องค์ประกอบท่ีน ำมำพิจำรณำ

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีได้ประกำศไว้ และข้อตกลงท่ีได้ท ำไว้กับ ๑) ผลกำรปฎิบัติงำนตำมบันทึกข้อตกลง

ผู้รับกำรประเมิน ๒) ข้อมูลสรุปผลกำรขำด ลำ มำสำย ตำมประกำศ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน

ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีประเมินแจ้งผลกำรประเมิน
ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล

ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีประเมินโดยควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ
เหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ีง จัดส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ต่อคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

คณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประชุมพิจำรณำ

นำยกเทศมนตรีประกำศรำยช่ือพนักงำนเทศบำลผู้มีผลกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน

น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่
กำรเล่ือนข้ันเงินเดือน และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ กำรให้เงินรำงวัลประจ ำปี

 กำรพัฒนำและกำรแก้ไขกำรปฏิบัติงำน กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำร กำรให้ออก
 จำกรำชกำร กำรให้รำงวัลจูงใจ และกำรบริหำรงำบบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ



เทศบำลก ำหนดเปัำหมำย ผลส ำเร็จของงำนให้พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ

        ผู้ประเมินและพนักงำนจ้ำงก ำหนดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำซกำร       ร่วม
วำงแผนกำรปฏิบัติงำน

ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำแนะน ำพนักงำนจ้ำงเพ่ือกำรปรับปรุง แก้ไขพัฒนำ เพ่ือ
น ำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงำนและพฤติกรรมกำรปฎิบัติรำชกำร

                      ผู้บังคับบัญชำประเมิน ๒ คร้ัง
-คร้ังท่ี ๑ (๑ ตุลำคม - ๓๑ มีนำคม)
-คร้ังท่ี๒ (๑ เมษำยน - ๓0 กันยำยน)
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิฃองงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (ปริมำณผลงำน/
 คุณภำพผลงำน/ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ/
 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ)
-ประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
-ผลกำรประเมิน
          ดีเด่น            ต้ังแต่ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐
          ดีมำก           ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕
          ดี                ต้ังแต่ร้อยละ ๗๕ แดไม่ถึงร้อยละ ๘๕
          พอใข้           ต้ังแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕
          ปรับปรุง       น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕ คะแนน

จัดท ำบัญชีรำยช่ือตำมล ำดับคะแนน

เสนอบัญชีคะแนนให้คณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรประเมิน

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง



หลักเกณฑ์กำรเล่ือนค่ำตอบแทบ
-ยกเว้นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป
-มีระยะเวลำกำรปฎิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๘ เดือน (๑ ตุลำคม - ๓๐ กันยำยน)
-เล่ือนในวันท่ี ๑ ตุลำคม ของทุกปี
-มีผลกำรปฎิบัติงำนไม่ต่ ำกว่ำระดับดี ได้ไม่เกินอัตรำร้อยละ ๖ 
 ของฐำนค่ำตอบแทน
-โควตำไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
 ณ ว้นท่ี ๑ กันยำยน
-กรณีได้ร้บค่ำตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตรำค่ำตอบแทนให้ได้รับ
 ค่ำตอบแทบพิเศษไม่เกินร้อยละ ๖ ของข้ันสูง จะได้รับ
 ค่ำตอบแทนพิเศษ ๑ ตุลำคม - ๓๐ กันยำยน

เสนอนำยกฯ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
-เสนอค ำส่ัง

-หนังสือแจ้งจังหวัด

(ต่อ) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง



                                 **อำยุตำมสมควร

                                   ไม่เกิน 1 ปี

กำรสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป
                                แผนผังแสดงข้ันตอน



รำยงำนผลกำรประเมินฯ ของพนักงำนจ้ำงท่ีจะส้ินสุดสัญญำจ้ำงต่อนำยกฯ 

เพ่ือขอควำมเห็นซอบต่อ ก.ท.จ. ในกำรต่อสัญญำจ้ำง

เสนอขอควำมเห็นซอบต่อ ก.ท.จ.สระบุรีเพ่ือต่อสัญญำจ้ำง

พนักงำนจ้ำงท่ีส้ินสุดสัญญำในปีน้ันๆ

จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังพนักงำนจ้ำง (ต่อสัญญำจ้ำง)

แผนผังแสดงข้ันตอน
การต่อสัญญาจ้าง



เขียนใบลำ
(เสนอก่อนวันลำ 3 วัน เม่ือได้รับอนุญำตจึงหยุดรำซกำรได้)

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)
ตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ

เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญขำตำมล ำดับจนถึง
ผู้มึอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ

ผู้มีอ ำนำจพิจำณำอนุญำตกำรลำ
(ตำมท่ีเห็นสมควรและตำมสิทธิ)

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)

การลาพักผ่อน
แผนผังแสดงข้ันตอน



เขียนใบลำ

(เสนอก่อนหรือในวันลำ ยกเว้นจ ำเป็นเสนอวันแรกท่ีมำปฏิบัติงำน)

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ(งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)

ตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ

เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึง
ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ

ผู้มีอ ำนำจพิจำณำอนุญำตกำรลำ
(ตำมท่ีเห็นสมควรและตำมสิทธิ)

แผนผังแสดงข้ันตอน
การลาป่วย

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)



เขียนใบลำ

(เสนอก่อนวันลำ เม่ือได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้
เว้นแต่จ ำเป็นให้ช้ีแจงเหตุผลในใบลำแล้วหยุดรำชกำรไปก่อน)

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)
ตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำใบทะเบียนคุมวันลำ

เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึง
ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ

ผู้มีอ ำนำจพิจำณำอนุญำตกำรลำ
(ตำมท่ีเห็นสมควรและตำมสิทธิ)

แผนผังแสดงข้ันตอน

การลากิจส่วนตัว

เจ้ำหน้ำท่ีรับใบลำ (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี)



ส ำรวจผู้มีคุณสมบัติขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
ฃ้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ (๔๕ วัน)

จัดท ำแบบ ขร.๔ (7 วัน)

แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติตรวจสอบและลงลำยมือช่ือในแบบ ขร.๔ (๗ วัน)

สรุปรำยละเอียดกำรขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
ประจ ำปีของผู้มีสิทธ์ิขอทุกคน (๗ วัน)

จัดท ำบันทึก หนังสือ เสนอขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (๗ วัน)

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์



ข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง ย่ืนหนังสือลำออก
จำกรำชกำร (ผ่ำนต้นสังกัด)

ฃออนุมัติต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน

เข้ำ ก.ท.จ. เพ่ือขอรับควำมเห็นขอบ

พ้นจำกต ำแหน่งหน้ำท่ี

แจ้งเวียนให้ทุกกองทรำบและด ำเนินกำร
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ลาออกจากราชการ




