
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลและเพ่ิมค�าจ$างลูกจ$างประจํา  

ประจําป&งบประมาณ  2554 (ครั้งท่ี ๒) 
 

*********************************************  
   
  ด�วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
ส วนตําบลและเพ่ิมค าจ�างลูกจ�างประจํา ประจําป$งบประมาณ  2554 (ครั้งท่ี ๒)  ได�ร วมประชุมเม่ือวันท่ี  29  
กันยายน  2554  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส วนตําบลและลูกจ�างประจํา ขององค1การบริหาร
ส วนตําบลตาเซะ โดยได�ยึดถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส วนตําบล จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ1 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค1การบริหารส วนตําบล  หมวด 10 เรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
โดยคํานึงถึง คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได�ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสม 
กับการเป?นพนักงานส วนตําบล นั้น 

  เพ่ือให	เป�นการปฏิบัติไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง 
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลฯ ข	อ ๓๐๓ จึงขอประกาศรายงานผลการประชุมพิจารณาการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนพนักงานส วนตําบลและลูกจ�างประจํา ประจําป$งบประมาณ  2554 (ครั้งท่ี ๒)  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท�ายประกาศฉบับนี้  

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน  
 
 
 

                                   ประกาศ ณ วันท่ี 3  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
    
 
 
                                                                    (นายสุรศักด์ิ  กาลูแป)  
                                นายกองค1การบริหารส วนตําบลตาเซะ 
 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือ 

เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลและเพ่ิมค�าจ$างลูกจ$างประจํา ประจําป& 2554 (ครั้งท่ี ๒) 
วันท่ี   29  กันยายน   2554 

ณ  ห$องประชุมสภาองค
การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 

--------------------------------- 

ผู$เข$าร�วมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1. 
2. 
3. 

 

นายสุรศักด์ิ  กาลูแป   นายก. อบต. ตาเซะ 
นางวิไล   จันทรัตนะ    ปลัดอบต. ตาเซะ 
นางเกษรา  โชติช วง  หัวหน�าส วนการคลัง 

 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/เลขานุการ 
 

สุรศักด์ิ  กาลูแป 
วิไล  จันทรัตนะ 
เกษรา  โชติช วง 

เริ่มประชุม          เวลา   14.30  น. 
            เม่ือท่ีประชุมพร�อม    นายสุรศักด์ิ  กาลูแป  นายกองค1การบริหารส วนตําบลตาเซะ  ประธาน
ท่ีประชุมได�ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ    ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
    วันนี้เป?นการประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือ          
   เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส วนตําบลและเพ่ิมค าจ�างลูกจ�างประจํา  ประจําป$  
   2554  (ครั้งท่ี ๒) ตามคําสั่ง ตามคําสั่งองค1การบริหารส วนตําบลตาเซะ  
   ท่ี  108/2554   ลงวันท่ี   19  กันยายน  2554    ด�วยจะสิ้นป$งบประมาณ 
   2554 แล�ว และก็ถึงเวลา ท่ีจะมาพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเป?นการสร�างขวัญ
   กําลังในการปฏิบัติหน�าท่ี ซ่ึง ทุกคนก็คาดหวังว าจะได�รับการพิจารณา 2 ข้ัน กันทุก
   คนแต ก็มีเง่ือนไข ตามระเบียบและหลักเกณฑ1ท่ีกําหนด ซ่ึงคิดว ากรรมการทุกคนทราบ
   ดีอยู แล�ว   
ท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม มี - 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส วนตําบล ประจําป$ 2554 (ครั้งท่ี ๒) 
ประธาน ฯ  ตามคําสั่งท่ีได�แจ�งข�างต�น กรรมการมีหน�าท่ี และหลักเกณฑ1ในการพิจารณาอย างไร
   บ�างขอทราบรายละเอียดตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
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ปลัด ฯ   คณะกรรมการมีหน�าท่ี พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   ตามประกาศคณะ กรรมการพนักงานส วนตําบล จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ1และ
   เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร งานบุคคลขององค1การบริหารส วนตําบล  หมวด 10 เรื่อง
   การเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยคํานึงถึง คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลของงานท่ีได�ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
   ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสม
   กับการเป?นพนักงานส วนตําบล ตามข�อ 199  และหลักเกณฑ1การเลื่อนข้ันเงินเดือน
   ของพนักงานส วนตําบลท่ีจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน ตามข�อ 205 
   และหลักเกณฑ1การพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือนหนึ่งข้ัน ตามข�อ 206 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส วนตําบล จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ1และ
   เง่ือนไข เก่ียวกับการบริหาร งานบุคคลขององค1การบริหารส วนตําบล  ลงวันท่ี 8  
   มกราคม  2546  และหลักเกณฑ1การเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
   การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานส วนตําบลและลูกจ�างประจํา ครั้งท่ี 2  
   ซ่ึงเป?นผลการปฏิบัติงานระหว างวันท่ี  1  เมษายน  -  30  กันยายน  2554  ใช�
   เกณฑ1การพิจาณาดังนี้ 
   -  เม็ดเงินร�อยละ 6  ของฐานเงินเดือน ณ วันท่ี 1  กันยายน 2554 ลบด�วยเงินท่ีใช�
   เลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 1 เหลือเท าไรเป?นเงินท่ีใช�เลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 2  ท้ังนี้ผู�ท่ี
   ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน จะต�องไม เกินร�อยละ 15  ของจํานวนข�าราชการท่ี
   ครองอยู  ณ  วันท่ี 1  มีนาคม 2554   
   กรณีของ อบต.ตาเซะ  ฐานเงินเดือน ข�าราชการ ณ วันท่ี 1  กันยายน  2554   
   จํานวน    176,460.-บาท เม็ดเงินร�อยละ 6  เท ากับ 10,587.60บาท  และได�ใช�
   วงเงินในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 1 ไปแล�ว  จํานวน  4,710.-บาท และใน 
   ระหว างป$ ได�มีข�าราชการการโอน(ย�าย)  1  คน  ท้ังนี้  ได�ใช�วงเงินในการเลื่อนข้ัน
   เงินเดือน 200.-บาท ดังนั้น จึงมีเม็ดเงินเหลือสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 2  
   จํานวน 6,077.60 บาท  และจํานวน ผู�ท่ีจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 
   ข้ัน  รวมท้ัง  2  ครั้ง  จะต�องไม เกินร�อยละ 15 ของจํานวนข�าราชการท่ีครองอยู   
   ณ วันท่ี  1  มีนาคม  2554  ซ่ึง อบต.ตาเซะ มีจํานวน ข�าราชการ จํานวน  16  คน
   เม่ือคิดตามหลักเกณฑ1 ข�าราชการท้ังหมดจะได� 2  ข้ันในการเลื่อนข้ันเดือนท้ัง 2 ครั้ง
   ไม เกิน 2  คน 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
ประธาน ฯ  ตามท่ีผู�บังคับบัญชาข้ันต�นในแต ส วนราชการได�ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   การปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบในการพิจาณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยให� 
   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ ได�พิจารณาว าเหมาะสมหรือสมควร 
   ตามท่ีเสนอมาหรือไม อย างไร   เชิญฝQายเลขา ฯ ได�เสนอรายละเอียด 
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นางเกษรา ฯ  จากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของพนักงานส วน
เลขานุการ  ตําบลตาเซะ   จํานวน  15  ราย  และลูกจ�างประจํา 1  ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

   สํานักปลัด 
1. นางวิไล  จันทรัตนะ ผลการประเมิน 192 คะแนน 
2. นายสมศักด์ิ   ภักดีรัตนางกูร ผลการประเมิน 178 คะแนน 
3. นางสาวสาลีหะ   บากา  ผลการประเมิน 177 คะแนน  
4. นายนิมาร1    เบญนิมะ ผลการประเมิน 193 คะแนน 
5. นางสุนิดา    สนน�อย  ผลการประเมิน 186 คะแนน 
6. นางสาวสุนิสา   แก�วประดับ ผลการประเมิน 174 คะแนน 
7. นายนพวงศ1   นวลแก�ว  ผลการประเมิน 184 คะแนน 

ส วนการคลัง 
1. นางเกษรา    โชติช วง  ผลการประเมิน 178 คะแนน 
2. นางสาวกอตีเยRาะ   แวหะหมัด ผลการประเมิน 191 คะแนน 
3. นางสาวจันทิมา   หลงพรหม ผลการประเมิน 193 คะแนน 
4. นางอัสนRะ    เจRะหะ  ผลการประเมิน 192 คะแนน 
5. นายธีรพงษ1   นุ นแก�ว  ผลการประเมิน 176 คะแนน 
6. นางสาวกฤษณพร   แซ ซ่ือ  ผลการประเมิน 192 คะแนน 

ส วนโยธา 
1. นายสุพจน1    ร มโพเย็น ผลการประเมิน 175 คะแนน 
2. นายขันชัย    ขอสวัสด์ิ ผลการประเมิน 180 คะแนน 

   ลูกจ�างประจํา 
   1.  นางนิเดRาะ  กาลูแป  ผลการประเมิน 183 คะแนน  
   ในส วนการคลัง กรณีของนางสาวกอตีเยRาะ ฯ คะแนนประเมินอยู ระดับท่ีจะได�รับการ
   พิจาณา 1 ข้ัน แต ด�วยในห�วงระยะเวลาการพิจารณามีวันลา อยู พอสมควร ประกอบ
   กับในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 1 ก็ได�รับการพิจาณาไปแล�ว จึงขอให�พิจาณาผู�อยู 
   ในลําดับถัดไป 
ปลัด ฯ   จากคะแนนประเมินท่ีฝQายเลขานุการเสนอผู�ท่ีได�คะแนนสูงกว า 180  อยู ในข ายท่ีจะ
   ได�รับการพิจาณา 1  ข้ัน และขอบคุณท านนายก ฯ ท่ีได�ให�คะแนนประเมิน ปลัดใน
   ระดับสูง ซ่ึงถ�าพิจาณาแล�วสมควรได�รับการพิจาณา 1 ข้ัน   ในครั้งนี้ปลัดขอสละสิทธิ
   ในการได�รับการพิจาณา 1  ข้ัน ให�น�อง ๆ  ท่ีอยู ในลําดับถัดไป   
ท่ีประชุม  รับทราบ  
ประธาน ฯ  จากการท่ีเลขานุการ ได�สรุปคะแนนประเมิน และปลัดได�ขอสละสิทธิในการได�รับการ
   พิจารณา 1  ข้ัน  ต อไปก็ขอให�คณะกรรมการ ได�พิจารณาพนักงานส วนตําบลท่ีอยู ใน
   ข ายท่ีจะได�รับการพิจาณา 1  ข้ันตามหลักเกณฑ1และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
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ท่ีประชุม  ได�ร วมกันพิจาณาคะแนนประเมินของแต ละคน  และลงความเห็นว าให�แต ละส วน
   ได�รับการพิจาณาตามปริมาณงานและตามสัดส วนของบุคคล  จึงมีมติเป?นเอกฉันท1  
   ให�เลื่อนข้ันเงินเดือน 1  ข้ัน  ให�กับผู�มีรายชื่อ ดังต อไปนี้ 
   สํานักปลัด 

1. นายนิมาร1    เบญนิมะ  ตําแหน งเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 5 
2. นางสุนิดา    สนน�อย   ตําแหน งเจ�าพนักงานธุรการ ระดับ 4 
3. นายนพวงศ1   นวลแก�ว   ตําแหน ง  จนท.ปภ. ระดับ 2  

ส วนการคลัง 
1.  นางสาวจันทิมา   หลงพรหม  ตําแหน ง  จพง.กง.บช. ระดับ 4 
2.  นางอัสนRะ    เจRะหะ     ตําแหน ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 
3. นางสาวกฤษณพร   แซ ซ่ือ     ตําแหน ง  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� ระดับ 4 
ส วนโยธา 
1. นายขันชัย    ขอสวัสด์ิ    ตําแหน ง  นายช างโยธา ระดับ 4 
ลูกจ�างประจํา 
1.  นางนิเดาะ  กาลูแป  ตําแหน ง    เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� 
และพิจาณาให�บุคคลผู�มีรายชื่อและตําแหน งดังต อไปนี้ได�รับการพิจาณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  0.5 ข้ัน 

   สํานักปลัด 
1. นางวิไล    จันทรัตนะ        ตําแหน ง ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต 7 ) 
2. นายสมศักด์ิ     ภักดีรัตนางกูร    ตําแหน ง จนท.วิเคราะห1 ฯ ระดับ 4 
3. นางสาวสาลีหะ  บากา    ตําแหน ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ 4 
4. นางสาวสุนิสา     แก�วประดับ    ตําแหน ง  จนท.บันทึกข�อมูล ระดับ  2 

ส วนการคลัง 
1. นางเกษรา    โชติช วง  ตําแหน ง หัวหน�าส วนการคลัง ระดับ 7 
2. นางสาวกอตีเยRาะ   แวหะหมัด ตําแหน ง เจ�าพนักงานพัสดุ ระดับ 5 
3. นายธีรพงษ1   นุ นแก�ว  ตําแหน ง  เจ�าหน�าท่ีพัสดุ  ระดับ 4 

ส วนโยธา 
1. นายสุพจน1    ร มโพเย็น ตําแหน ง  หัวหน�าส วนโยธา  ระดับ 7 

ประธาน ฯ  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีมติเห็นชอบการเลื่อนข้ัน 
   เงินเดือนประจําป$ 2554  ครั้งท่ี 2 ไปแล�ว  ก็มอบหมายให�ปลัด ได�ดําเนินการจัดทํา
   คําสั่งและแบบเสนอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามรูปแบบและระเบียบท่ีเก่ียวข�องต อไป
   เพ่ือเสนอนายกองค1การบริหารส วนตําบลตาเซะ ลงนามต อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
                               - ไม มี - 
ประธาน ฯ  มีคณะกรรมการท านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไม มีข�อเสนอแนะใด ๆ ผมขอ
   ปVดการประชุมในครั้งนี้   ปVดประชุม ในเวลา  16.00  น. 
 
 
          
 
                                           (ลงชื่อ)          เกษรา  โชติช วง           ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
                                                            (นางเกษรา  โชติช วง) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองฯ 
 
 
 
 
 
                                           (ลงชื่อ)         สุรศักด์ิ  กาลูแป       ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุรศักด์ิ  กาลูแป) 
                                              ประธานคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองฯ 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


