
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

***************** 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทย  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอสะในการ
บริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  
และการดำเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖)  ประกอบมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที ่  ๕/๒๕๔๔  เมื่อวันที่  ๒๘  
มิถุนายน  ๒๕๔๔  ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัย 

   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  จึงประกาศมาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม  ดังนี้ 

   มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
  ๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน  โดยอาจจะมอบเป็นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบให้ปีละ ๑  ครั้งละ ๒  
คน  ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนัก / กอง แล้วมาระดับองค์กร  โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป  ดังนี้ 
      ๑.๑ ความสม่ำเสมอในการมาปฏิบัติงานราชการ 
      ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
      ๑.๓ การรักษาวินัย  ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชอบหรือผิดศีลธรรม 
      ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
  มาตรการดำเนินการทางวินัย 

๑. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 



 
๒. มีมาตรการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  ยกเว้น

การกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก  คือ 
๒.๑ การดื่มสุรา  การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย 
      หรือระเบียบกำหนด 
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 
       บริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

       (ลงชื่อ) 
             (นายสุภี     ทองมีค่า) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.๒๕๖๒ 
***************** 

  โดยที่ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล  สำหรับรอบการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ครั้งท่ี  ๒  (๑  เมษายน  ๒๕๖๒ – 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒)  ดงันี ้

๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน   
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่ 
         ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพของงาน  
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
         ๑.๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  ๓๐)  ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก  สมรรถนะ
ประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
   ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้
เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปท่ี ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  กำหนด  ได้แก่ 
        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู ้ประเมินกับผู้รับการประเมิน  
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ  โดยการกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  และค่าเป้าหมาย 
        ๒.๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน  สมรรถนะประจำสายงาน  ๓ ด้าน  และสมรรถนะประจำผู้บริหาร  ๔  ด้าน 
   ๓.  ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสก
พระ  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น  ๕  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.จ./ก.ท./ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม 
   ๔.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.จ./
ก.ท./ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม    
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

       (ลงชื่อ) 
             (นายสุภี     ทองมีค่า) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาศัยตามความในมาตรา ๑๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ



เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการเป็นไป
ตามข้อ ๒๐ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสก
พระ พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
   ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
                   “ระบบการบร ิหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว ่า กระบวนการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
   ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง
ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบรหิารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 

-๒- 
 
   การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน ให ้คำน ึงถ ึงระบบการบร ิหารผลงาน ( Performance 
Management)ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปี ๒ 
ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย 
   ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ก.อบต.กำหนด 
   ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กำทำได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต. แต่ทั้งนี้
ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กำหนด 
   ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
   พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.อบต.กำหนด และสมรรถนะ
ตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด อย่างน้อย  ๓  สมรรถนะ 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองงานปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐ 
   ข้อ ๘ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ  คือ  



(๑) ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ถึง  ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
(๒) ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน ถึง  ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
ข้อ ๙ ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  ๗๐  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  ๖๐  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
ข้อ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๕ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ได้แก่ 
 
 

-๓- 
 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ สำนัก 

กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
(๓) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 

สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา รวมถึงข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนตำบลใน
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มอบหมายให้ไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่
กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ 
มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมิน
การปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามข้อ ๕ 

ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตามวิธี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงรอบเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู ้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ และผู้รับการประเมิน

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

สำหรับการกำหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจ
ดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน หรือ
เพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต.กำหนด 

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน 



กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนข้อตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับ
การประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำการวิเคราะห
ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 

-๔- 
 

(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ แจ้ง
ผลประเมินให้ผู้รับผลประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(๖) ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่ อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

(๗) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดลำดับ
ผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื ่อพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้มีผลการะเมินระดับดีเด่น        
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ 

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุกประเภททุกตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๔ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆตามข้อ ๕ 

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู ้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที ่สำนัก กอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ กองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 



 
-๕- 

 
ข้อ ๑๖ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

ตำบลตามประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการอยู่
ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

            
 
      (ลงชื่อ)  

                  (นายสุภี     ทองมีค่า) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


