
  
 

 
 

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 

 ปฏิทินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที ่1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที ่1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 ส าเนาประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ส าเนาประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

หมายเหตุ  โปรดเก็บไว้เพ่ือเป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
 
 

 
จัดท ำโดย...งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  ส ำนักปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 



 
 
 

ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
วัน/เดือน/ปี ขั้นตอน/กิจกรรม 

1 เมษายน 64 เริ่มรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
เมษายน 64 ขั้นตอนที่ 1  :  การเตรียมการประเมินผล 

1. อปท.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
2. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิฯ 
3. อปท.ประกาศหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินฯ ให้พนักงานส่วนทอ้งถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 

เมษายน 64 ขั้นตอนที ่2  :  จัดท าค ารับรองรายบุคคล 
1. นายก อปท.และผู้บรหิาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัตริาชการ และเปูาหมายของ อปท. ให้แก่ ปลัด/รองปลัด 
อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่ก าหนดเปูาหมายผลส าเรจ็ของ อปท.ในรอบการประเมิน 
2. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเปูาหมายขององค์กร และถา่ยทอดตัวช้ีวัดผลสมัฤทธ์ิของงานสู่ระดับ
ส านัก/กอง/หน่วยงาน/ขรก.แต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนปฏิบตัิราชการโดยก าหนดเปูาหมายระดับความส าเรจ็ของงาน 
และพฤติกรรมที่คาดหวัง 
4. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
 

เมษายน 64 –
กันยายน 64 

ขั้นตอนที่ 3 : การติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้ประเมินตดิตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคญักับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของงานและ
พฤติกรรมของผูร้ับการประเมิน 
 

 กันยายน 64 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทยีบกับเปูาหมายที่ก าหนด และพฤติกรรมที่
แสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน หาก
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ลง
ลายมือช่ือเป็นพยาน 
3. ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินต่อผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป (ถ้ามี) แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับ
ตามผลการประเมินของส านัก/กอง 
4. อปท.รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินของทุกส านัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
 

 กันยายน 64 ขั้นตอนที่ 5 : การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน 
1. อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหค้ าปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมนิใน
ภาพรวม และรายบุคคลวา่การประเมินผลมมีาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อนาย อปท. 
3. นายก อปท.พิจารณาผลการประเมิน 
4. อปท.ประกาศรายชื่อผูม้ีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในที่เปิดเผยใหท้ราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกยอ่ง ชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมนิต่อไป 
5. จัดเก็บผลการประเมินและหลกัฐานแสดงความส าเร็จของงานและสมรรถนะ ส าหรับแบบประเมินผลให้เก็บ
ส าเนาไว้ท่ีส านัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และใหจ้ัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟูมประวัติข้าราชการ 
 

 
 



 

 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   โทร. 0 3721-0616                   . 
ที ่ ปจ  72901/               วันที่         เมษายน  2564                          .  
เรื่อง  ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู     
. 
        อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
        ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)                         . 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2    (ช่วงปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 
2564) ขึ้น เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 
และพนักงานจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ส าหรับรอบการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศฯ อีกทั้ง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เพ่ือได้ทราบ ศึกษา ท าความเข้าใจและ
ถือปฏิบัติต่อไป  

 
                (นางนิ่ม  เลิศล้ า)    
                          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
......................................................... ......................................................................................... ....... 

 
 

(นายชยุต ทิพวัน) 
หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็นของรองปลัด อบต.     
....................................................................................................................................... .................. 
  
     

(นางสาวดลยา พละเดช) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
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ความเห็นของปลัด อบต.     
....................................................................................................................................... .................. 
   
           

(นายเจษฎา เทียนน้อย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
 
 

 
ความเห็นของนายก อบต. 
........................................................................................................................................... ............... 
           (   )   อนุมัติ 
           (   )   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..........................  
 
       

(นายส าราญ อ่อนอรุณ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

 

โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย โดยการเชื่อม
เปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การ
แต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน  ๆ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.ก าหนด 

 
 
 

ในกรณีที่... 
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  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล เห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได ้ โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต. แต่
ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
  ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึกถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลา ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก. อบต.
ก าหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
  ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

ข้อ 7 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ 
คือ 

7.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
7.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

  ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล น าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของ  แต่ละระดับ ดังนี้ 

8.1 ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 8.2 ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 8.3 ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 8.4 ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 8.5 ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 4 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
 9.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 9.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
 9.3 ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

ส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ

ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบล ผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม 
หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามข้อ 4 

ข้อ 10... 
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  ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามวิธีการ 
ดังตอ่ไปนี้ 
   10.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   10.2 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 และผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต.ก าหนด 
   10.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   10.4 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ให้ค าปรึกษา
แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
   10.5 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตาม
ข้อ 10 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วน
ต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   10.6 ให้ผู้มีอ านาจหน้าทีประเมินตามข้อ 9 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   10.7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่ปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็น
การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปดียิ่งขึ้น 
  ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดล าดับผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ
ระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับ
ดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 
 
 
 

ข้อ 12… 
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  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ทุกประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อย
กว่า 2 คน เป็นกรรมการและให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเลขานุการ 
  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้ 

ข้อ 13 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 4 

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟูมประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ข้อ 15 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ตาม
ประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 – 30 กันยายน 2564   เป็นต้นไป 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 

ประกาศ  ณ  วันที่   23    เมษายน พ.ศ.2564 

                               

 
   (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 –30

กันยายน 2564) 

 

โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี)  ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  (1 เมษายน 2564 –30กันยายน 2564) ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน 

และสายงาน บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน

นิเทศการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติตน 
ให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๒) การให้เงินรางวัลประจ าปี  
(๓) การให้รางวัลจูงใจ 
(๔) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(๕) การแต่งตั้งข้าราชการ 
(๖) การให้ออกจากราชการ 
(๗) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
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ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี

เดียวกัน 
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ 

คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ 

คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
ข้อ 6 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่ม ตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป  
ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘0.00 - ร้อยละ ๘๙.๙๙  
ระดับดี   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.00 - ร้อยละ ๗๙.๙๙  
ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50.00 – ร้อยละ ๖๙.๙๙  
ระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา 
ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้รับมอบหมาย ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืน  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมิน
ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมิน
ของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้
โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่น ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้อง กับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ก็
ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 
ข้อ 9… 
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ข้อ 9 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ

ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
การศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

ข้อ ๑0 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ ก่อน
เริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน เพ่ือ

ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ เป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม ลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

 (๗) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดี
มากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๑1 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาและ
หรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑2 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ด าเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ พร้อมส าเนา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บรักษา ไว้
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลพนักงาน 

 
ครูและ… 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
ในแฟูมประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 

ประกาศ  ณ  วันที่   23    เมษายน พ.ศ.2564 

                               

 
   (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (2) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)    ให้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 
– 30 กันยายน 2564)  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และข้อ 28(3) ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ  29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบ
ปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน

แล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน         
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ไม่เกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 

(ค) ลาปุวย... 
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(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันท าการ 

(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมสมอง รับการฝึก

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
  การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน
ท าการ 
  ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพื่อท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการ
ประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษาโดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
1 คน เป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.อบต. ก าหนด” 
“ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้

ประเมินผลจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณของงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้ว
ให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่ก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอยางน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วน
ต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

 
 
 

พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 
3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ  85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65   คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ

บริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจาก
การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้อบต.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้ างแต่ละคนร่วมกัน
วางแผนและก าหนดเปูาหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงาน
จ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายและผลส าเร็จของงานที่
ก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงาน
จ้างตามล าดับคะแนนผลการคะแนน 

 
 

(2) ส่วนราชการ... 
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(3) ส่วนราชการเสนอบัญชี รายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน” 

ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 2 คน 

เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะ
เสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2564 

           ประกาศ  ณ  วันที่   23    เมษายน  พ.ศ. 2564 
    

 

       (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  โทร. 0-3721-0616             
ที ่ ปจ 72901/                      วันที่           เมษายน 2564                       
เรื่อง  ขออนุมัติประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และบุคลากรทางการ 
       ศึกษาอบต.  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
       ครั้งที่  2 (ชว่งปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)                               
. 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

ด้วยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้จัดท าประกาศการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 (ช่วงปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 2564 -30 กันยายน 2564) ขึ้น เพ่ือเป็นมาตรฐานในหน้าที่ราชการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากกรณี
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษ
ทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศฯ อีกทั้ง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่
ละส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เพ่ือได้ทราบ ศึกษา ท าความเข้าใจ
และถือปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป  

 

                     (นางนิ่ม  เลิศล้ า)    
                          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
............................................................................................................................. ... 

 
(นายชยุต ทิพวัน) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ความเห็นของรองปลัด อบต.     
................................................................................................................................ 
        
              (นางสาวดลยา พละเดช)      

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 



 
 
 
 
 

ความเห็นของปลัด อบต.     
................................................................................................................................ 
        
              (นายเจษฎา เทียนน้อย)      
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   
       
 
ความเห็นของนายก อบต. 
............................................................................................................................. ... 
  
       (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ 
  ส ำนักปลัด...................................................... 
  กองคลัง......................................................... 
  กองช่ำง.......................................................... 
  กองกำรศึกษำฯ.............................................. 
  กองสำธำรณสุขฯ............................................ 

  



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เห็นสมควรให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด
เป็นหนังสือ โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน ในแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานที่
แตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีลักษณะงานเฉพาะตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน
แตกต่างกันออกไป และพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อันประกอบไปด้วย หมู่ที่ 
1 ถึงหมู่ที่ 12  ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งในบางฤดูโดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม) ในพ้ืนที่อาจประสบปัญหาในการเดินทาง และในฤดูร้อน ในแต่ละหมู่บ้านมัก
ประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดวาตภัยในบางปี ส่วนของเจ้าหน้าที่จึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี  ดังนั้น ในการลาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการ
ลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 13  (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 มกราคม 2560 เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงได้
ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29  โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้ว
มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หลักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ไม่เกิน 120 วัน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากปฏิบัติงานหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึก

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะ               

วันท าการ 
การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานจ้าง            

มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง 
หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เพ่ือน าเสนอพิจารณา
ความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน รวมทั้งการประเมินที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หาก
กรณีพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   23   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

      (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   โทร. 0-37210616     
ที ่ ปจ  72901/                วันที่          เมษายน 2564                         
เรื่อง  ขออนุมัตปิระกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.       .                          
      ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
. 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้จัดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ให้มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

ดังนั้น  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามใน
ประกาศฯ อีกทั้ง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่ละส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ  เพ่ือไดท้ราบ ศึกษา ท าความเข้าใจและพึงปฏิบัติต่อไป 

 

                                      (นางนิ่ม  เลิศล้ า)    
                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
............................................................................................................................. ... 

 
(นายชยุต ทิพวัน) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ความเห็นของรองปลัด อบต.     
................................................................................................................................ 
        
              (นางสาวดลยา พละเดช)      

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 

ความเห็นของปลัด อบต.     
................................................................................................................................ 
        
              (นายเจษฎา เทียนน้อย)      
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   
       



 
 
 
 
 
ความเห็นของนายก อบต. 
.............................................................................................................................. .. 
  
       (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             
 

 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต.  และพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โดยที่คณะกรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4)  ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  2558 เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์                 

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน พ.ศ .2564 

 
                                    (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 



 


