
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2563 
-------------------------- 

1.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด

เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์                       
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน                
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
   เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล กองกออยเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้  
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่า ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย ดังนี้  
   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย เรื่อง หลักเกณฑ์      การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น”  
   ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
   ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลกอง
กออย  ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏ แนบท้ายประกาศนี ้ 
   ข้อ ๔ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับการฝึกอบรมที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย     ด าเนินการ
เองและการฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนจัดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย  ได้จัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ด้วย โดยต้องด าเนินการจัดการประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การที่             ก าหนด
ไว้ใน ข้อ ๓ โดยเคร่งครัด  
 
 
 
 
 



 
2.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน               
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล               
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจ าผู้บริหารและสมรรถนะประจ าสายงาน 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ ระหว่าง                 
การทดลองปฏิบัติราชการ น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์
ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 : 50  
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ              
ผู้รับการประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด              
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด 
หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้             
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน             
และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  
   3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
กองกออย ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 



(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ      
การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ 
การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
  7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
  8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส านักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
   (3) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด หรือชื่ออ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
  9. การประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ               
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี                 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
  10. กรณีการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อน
การโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 5 
  11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 



  12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
  13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ
เป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  15. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท าความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอ              
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่ วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายก             
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง               
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ             
ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นเลขานุการ 
  17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง          
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Perfermance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
  19. ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย              
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
 



 
3.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ                
ของพนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร      
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และแร งจูงใจในการท างาน                   
ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการท างาน และจากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหาร                  
จึงน าผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย 
ปีงบประมาณ ๒๕63 ดังนี้ 

๑. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท างาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
๒. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร และกรณีประสบภัยต่างๆ 
๓. มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณีญาติสายตรงและพนักงานเสียชีวิต 

การลงโทษ 

1. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากกระท าความผิด 
4. มีการสั่งลงโทษกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 
 

                                                         
(นายเฉลิม  ซอนค า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองกออย 
 

 


