
  
 

 
 

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการ

ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 ส าเนาประกาศการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส าเนาประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

หมายเหตุ  โปรดเก็บไว้เพื่อเป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    เมื่อส้ินรอบการประเมิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 

 
จัดท ำโดย...งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  ส ำนักปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนับทึบ  อ ำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 



ปฏิทินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วัน/เดือน/ปี ขั้นตอน/กิจกรรม 

1 ต.ค.64 เริ่มรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ก.ย.64 ขั้นตอนที่ 1  :  การเตรียมการประเมินผล 
1. อปท.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 
3. อปท.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 

ต.ค.64 ขั้นตอนที่ 2  :  จัดท าค ารับรองรายบุคคล 
1. นายก อปท.และผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อปท. ให้แก่ ปลัด/รองปลัด 
อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของ อปท.ในรอบการประเมิน 
2. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงานสู่ระดับ
ส านัก/กอง/หน่วยงาน/ขรก.แต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยก าหนดเป้าหมายระดับความส าเร็จของงาน 
และพฤติกรรมที่คาดหวัง 
4. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

ต.ค.-64-มี.ค.65 ขั้นตอนที่ 3 : การติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของงานและ
พฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 
 

31 มี.ค.65 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด และพฤติกรรมที่
แสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน หาก
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินอย่างน้อย 1 คน ลง
ลายมือชื่อเป็นพยาน 
3. ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ้ามี) แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับ
ตามผลการประเมินของส านัก/กอง 
4. อปท.รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินของทุกส านัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
 

มี.ค.65 ขั้นตอนที่ 5 : การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน 
1. อปท.แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหค้ าปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินใน
ภาพรวม และรายบุคคลว่าการประเมินผลมีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อนาย อปท. 
3. นายก อปท.พิจารณาผลการประเมิน 
4. อปท.ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 
5. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและสมรรถนะ ส าหรับแบบประเมินผลให้เก็บ
ส าเนาไว้ที่ส านัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
 

 
 

 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ           โทร. 0 3535 2774-5      
ท่ี  อย  71801/พิเศษ              วันที่         กันยายน  2564                           .  
เร่ือง  ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู     . 
        อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  ประจ าปีงบประมาณ   .            
.  
        พ.ศ. 2565  ครั้งท่ี 1(ครึ่งปีแรก)  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  –  31 มีนาคม 2565)           . 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

ด้วย ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (ช่วงปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ขึ้น  เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้ทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ส าหรับรอบการประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศฯ อีกท้ัง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่
ละส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เพื่อได้ทราบ ศึกษา ท าความเข้าใจและ
ถือปฏิบัติต่อไป  

 

 
                (นางสาวสุนีย์    สลัดทุกข)์    
                         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      
        

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด /ความเห็นของรองปลัด อบต. 
......................................................................................................................................................................... 

 
 

           จ.ส.ต.       
                    (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 

                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                    หัวหน้าส านักปลัด อบต.สนับทึบ 

                         
ความเห็นของปลัด อบต.     
.........................................................................................................................................................  

 
                                              จ.ส.ต.       

              (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 
             รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
            

/ความเห็น.... 
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ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อสั่งการ   อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ  เห็นควร................................................................................................... 
 

 

                       (นางสาวทิพย์วรรณ   คงแสงภักดิ์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ 
 
  ส ำนักปลัด...................................................... 
 
  กองคลัง......................................................... 
 
  กองช่ำง.......................................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 คร่ึงปีแรก  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

โดยท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ก.อบต.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1        
ครึ่งปีแรก  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)” 

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

ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือม
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การ
แต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น   ๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ให้ค านึ งถึ งระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความ
มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมินอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 

 
 

ในกรณีท่ี... 
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  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น  
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต. แต่
ท้ังนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี 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 ท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 
และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.อบต.ก าหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
  ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

ข้อ 7 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ 
คือ 

7.1 ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
7.2 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

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

8.1 ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 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 หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
 9.3 ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

ส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ

ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบล ผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม 
หรือวันท่ี 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการ
พิจารณาตามข้อ 4 

ข้อ 10... 



- 3 – 
 

  ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
   10.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
   10.2 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 และผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวช้ีวัด หรือ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   ส าหรับการก าหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสม
แทนหรือเพิ่มเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต.ก าหนด 
   10.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 
   กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียน
ต าแหน่งหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 
   10.4 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 ให้ค าปรึกษา
แนะน าผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อส้ินรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท า
การวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย 
   10.5 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 
10 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผล
การประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อย
หนึ่งคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   10.6 ให้ผู้มีอ านาจหน้าทีประเมินตามข้อ 9 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   10.7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศ
รายช่ือพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปดียิ่งขึ้น 

  ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 ตามข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดล าดับ
ผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับ
ดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ครั้งท่ี 1 
 

 
ข้อ 12… 
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  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน 
เป็นกรรมการและให้พนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
เลขานุการ 
  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้ 

ข้อ 13 ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 4 

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ท่ีส านักกอง หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองท่ีผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ข้อ 15 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนต าบล ตาม
ประกาศนี้ ต้ังแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก   ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565  เป็นต้นไป 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาของพนักงานส่วนต าบล ท่ีได้ด าเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้ มี
ผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   29   กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 

         (นางสาวทิพย์วรรณ   คงแสงภักดิ์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คร้ังที่ 1 คร่ึงปีแรก 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

โดยท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565   
ครั้งท่ี 1  ครึ่งปีแรก  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน และ

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

นิเทศการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบั ติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตน ให้
เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานท่ัวไปว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

(1) การเล่ือนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
(๒) การให้เงินรางวัลประจ าปี  
(๓) การให้รางวัลจูงใจ 
(๔) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(๕) การแต่งต้ังข้าราชการ 
(๖) การให้ออกจากราชการ 
(๗) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

 
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
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ครั้งท่ี ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ 

คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 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 าบลท่ีปฏิบัติราชการ ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไป
ช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มี
อ านาจหน้าท่ีประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้
โอนหรือย้าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่น ต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น 
เพื่อให้สอดคล้อง กับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ก็ให้
กระท าได้โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล แต่ท้ังนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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ข้อ 9 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับ
การประเมิน ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
การศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าท่ีได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

ข้อ ๑0 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานท่ัวไปนี้ ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๒) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

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

ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ เป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอม ลง
ลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อย
หนึ่งคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

 (๗) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกช้ันหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในท่ีเปิดเผยให้ทราบ โดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๑1 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาและ
หรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีรับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑2 ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ด าเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ พร้อมส าเนา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บรักษา ไว้
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ท้ังนี้ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลพนักงาน 

 
/ครูและ… 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    29   กันยายน  พ.ศ. 2564 

                               

 

 

 
(นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 1 คร่ึงปีแรก 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

ตามท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 มี
มติเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและเล่ือนขั้นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจ า เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามมาตรา 22 มาตรา 24 
และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 50 ของประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ า  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

1. ให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้
ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม ส าหรับผู้บังคับบัญชาช้ันต้นท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจ า หมายถึง หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยกอง ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นแล้วแต่กรณี 

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

  2.1 ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

  2.2 ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

  2.3 ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3  สมรรถนะ 
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

 ประกาศ ณ วันท่ี   29  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 
(นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 1 คร่ึงปีแรก 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
และการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (2) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)    ให้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564-31 มีนาคม 2565) 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2547 และข้อ 41 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จัดท าค าส่ังเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ  29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในรอบปีท่ี
แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ี
ของตนเองซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 

โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน         
(5) ต้อมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ

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

เกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

/(ค) ลาป่วย... 
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(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิบวันท าการ 

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมสมอง รับการฝึก

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
  การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท า
การ 
  ท้ังนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างท่ีผ่านการ
ประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัดเทศบาลไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างในสถานศึกษาโดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน เป็น
กรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
เลขานุการ 

แบบประเมินการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.อบต. ก าหนด” 
“ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้

ประเมินผลจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้
ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ี
ท่ีก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

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

 

 
 

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

พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 
3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนด
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น  ต้ังแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
ดีมาก  ต้ังแต่ร้อยละ  85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ดี ต้ังแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65   คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป องค์การ

บริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานและวิธีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับ
พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิตท่ีคาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้
ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกั น
วางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้าง
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการท างานท่ีคาดหวังตาม (2) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานท่ี
ก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ
ต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
เทศบาลก าหนด 

(2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือพนักงาน
จ้างตามล าดับคะแนนผลการคะแนน 

 
 

(2) ส่วนราชการ... 
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(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปใช้ในการเล่ือนอัตรา
ค่าตอบแทน” 

ข้อ 41 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

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

กรรมการ 
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าท่ีในการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนท่ีจะ
เสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   29   กันยายน  พ.ศ. 2564 
    

 

 

           (นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ                 โทร. 0-3535-2774-5              
ท่ี   อย 71801/พิเศษ                              วันที่              29   กันยายน  2564                       
เร่ือง  ขออนุมัติประกาศการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า       . 
        และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี  1        .  
        ครึ่งปีแรก ( 1  ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565)                           .                                . 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้จัดท าประกาศการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ขึ้น 
เพื่อเป็นมาตรฐานในหน้าท่ีราชการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ  เพื่อน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมท้ังการประเมินเล่ือน
ระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศฯ อีกท้ัง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่
ละส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เพื่อได้ทราบ ศึกษา ท าความเข้าใจและ
ถือปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป  

 
             (นางสาวสุนีย์    สลัดทุกข์)    
                       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด / ความเห็นของรองปลัด อบต. 
......................................................................................................................................................... 

 
 
    จ.ส.ต.       

 (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดอบต.สนับทึบ 
                         

ความเห็นของปลัด อบต.     
.........................................................................................................................................................  
   
                                         จ.ส.ต.       

  (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 
                                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน       
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
 
                                                                                                                 /ความเห็น.... 
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ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อสั่งการ   อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ  เห็นควร................................................................................................... 
 

 

(นางสาวทิพย์วรรณ   คงแสงภักดิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 

 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ 
 
  ส ำนักปลัด...................................................... 
 
  กองคลัง......................................................... 
 

            กองช่ำง.......................................................... 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

อาศัยอ านาจตามข้อ 207 ประกอบข้อ 205 (8) (9)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2558  ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็น
หนังสือ โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังหน่วยงานในแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานท่ีแตกต่าง
กันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีลักษณะงานเฉพาะตัว มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละงานแตกต่างกัน
ออกไป และพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  อันประกอบไปด้วย หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 8 
ต าบลสนับทึบ  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในบางฤดูโดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม) ในพื้นท่ีอาจประสบปัญหาน้ าท่วม และในฤดูร้อน ในแต่ละหมู่บ้านมักประสบปัญหาภัยแล้ง  และเกิด  
วาตภัยในบางปี  ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดท้ังปี  ดังนั้น ในการ
ลาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ท้ังนี้ ขอให้ค านึงถึงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ  จึงก าหนดจ านวนครั้งการมาท างานสายในปีงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) มาสายไม่เกิน 12 ครั้ง 
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ , การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้ง ท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)                 
มาสายไม่เกิน 12 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ  

(ไม่รวมวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา
ท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหก

สิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 
 

(ฉ) ลาเข้ารับ... 
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 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรเฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันท า

การ จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาท่ีก าหนด
ข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละท้ิง ทอดท้ิง หน้าท่ีราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้น
เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น  ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทาง
วินัย 

ท้ังนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  เรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  
เพื่อน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมท้ังการประเมินเล่ือนระดับหรือใช้ในการ
พิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ  จะต้องได้รับ
การลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   29   กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 
   (นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เห็นสมควรให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ผลงานและการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าตอบแทนในแต่
ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเป็นหนังสือ โดย
ค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังหน่วยงาน ในแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีลักษณะงานเฉพาะตัว มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละงานแตกต่างกันออกไป และ
พื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  อันประกอบไปด้วย หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 8 ต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในบางฤดูโดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม) ในพื้นท่ีอาจประสบปัญหาน้ าท่วม และในฤดูร้อน ในแต่ละหมู่บ้านมักประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดวาต
ภัยในบางปี ส่วนของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดท้ังปี  ดังนั้น ในการลา
ประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ท้ังนี้ ขอให้ค านึงถึงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 13  (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จึง
ได้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าค าส่ังเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29  โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในรอบปีท่ีแล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหลักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ี
ของตนซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

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

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
 
 
 

 



- 2 - 

(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่
เกิน 120 วัน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากปฏิบัติงานหน้าท่ี 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึก

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจ ส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะ               

วันท าการ 
การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานจ้าง            

มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาท่ีก าหนดข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละท้ิง ทอดท้ิง 
หน้าท่ีราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้นค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ท้ังนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  เรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เพื่อน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการ
เล่ือนขั้นค่าตอบแทน รวมท้ังการประเมินท่ีใช้ในการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้อง
ได้รับการลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    29    กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

      (นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ            โทร. 0-3535-2774-5         . 
ท่ี  อย  71801/พิเศษ                วันที่         28   กันยายน  2564                           
เร่ือง  ขออนุมัติประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.       .                          
        ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
. 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้จัดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  ให้มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

ดังนั้น  งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามใน
ประกาศฯ อีกท้ัง ขออนุมัติแจ้งบุคลากรในแต่ละส านัก/กอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ  เพื่อได้ทราบ ศึกษา ท าความเข้าใจและพึงปฏิบัติต่อไป 

  

 
                   (นางสาวสุนีย์    สลัดทุกข์)    
                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             

 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด / ความเห็นของรองปลัด อบต. 
......................................................................................................................................................... 

 
 
    จ.ส.ต.       

 (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดอบต.สนับทึบ 
                         

ความเห็นของปลัด อบต.     
.........................................................................................................................................................  
   
                                         จ.ส.ต.       

  (ณฐพล   กันศัสตราชัยศรี) 
                                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน       
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
 
                                                                                                                 /ความเห็น 
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ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อสั่งการ   อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ  เห็นควร................................................................................................... 
 

 

 

(นางสาวทิพย์วรรณ   คงแสงภักดิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 
 
 
 
 

- เพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ 
 
  ส ำนักปลัด...................................................... 
 
  กองคลัง......................................................... 
 

  กองช่ำง.......................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โดยท่ีคณะกรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี 11 
มิถุนายน 2556  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4)  ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี  28 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ
และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้ 

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

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

ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

           (นางสาวทิพย์วรรณ  คงแสงภักดิ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 


