
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564  
------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
เชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือผู้ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานส่วน
ต าบล ดังนั้นเพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริหาร
ประชาชนดีเด่น ดังนี้ 
 คุณสมบัติ 

1. เป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
2. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
4. ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่

เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วนคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการเป็น

ที่ยอบรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมท่ีร่วมอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า
ผู้อื่นอย่างเด่นชัด 

8.  มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่นเป็นที่ยอบรับสมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผล
การปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับ
ส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิง
ประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสาร
เพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่
ยอบรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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ขั้นตอนการคัดเลือก 
1. ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

โดยการลงคะแนน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับ
การเสนอชื่อมากท่ีสุดและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ/ผู้แทน มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชู
เกียรตินักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

ผลการคัดเลือก 
1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่ จริง ณ วันที่  30   

กันยายน  2564 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วยแบบลงคะแนนการคัดเลือกพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ความเห็นของคระกรรมการให้ถืกเป็น
ที่สุด 

การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 จะได้รับเกียรติบัติยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  30   กันยายน   พ.ศ.2563 

                                             
                      (นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

(ส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาการและทั่วไป) 
 

รอบการประเมนิ   คร้ังที ่1  วนัที ่1 ตุลาคม 25.... ถึง วนัที ่31 มนีาคม 25...... 
  คร้ังที ่2  วนัที ่1 เมษายน 25..... ถึง วนัที ่30 กนัยายน 25..... 
 

ผู้รับการประเมนิ 

เลขประจ ำตวัประชำชน...................................... ช่ือ – นำมสกลุ..................................................... ต ำแหน่ง............................................................... 

ต ำแหน่งประเภท................................................ ระดบั................................................................... เลขท่ีต ำแหน่ง...................................................... 

งำน..................................................................... ส่วน/ฝ่ำย.............................................................. ส ำ.นกั/กอง......................................................... 

ผู้ประเมนิ 

เลขประจ ำตวัประชำชน........................................ ช่ือ – นำมสกลุ....................................................... ต ำแหน่ง............................................................... 

ต ำแหน่งประเภท.............................................. ระดบั..................................................................... ส ำนกั/กอง............................................................. 



หมายเหตุ   1. ในกรณีมีขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งหรือระดบัสูงข้ึน ใหน้ ำวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอในกำรพฒันำงำนมำก ำหนดเป็นกำร
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำนในรอบกำรประเมินคร้ังนั้น และคร้ังถดัไปจนกวำ่จะไดผ้ลส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัท่ีเสนอในวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอ 

                2. กรณีช่อง “ผลส ำเร็จของงำน” หรือช่อง “ตวัช้ีวดั” หำกไม่สำมำรถกรอกรำยละเอียดไดพ้อ อำจจท ำเป็นหลกัฐำนแนบทำ้ยประเมินได ้

 
 

 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมนิ 

ล าดบั
ที ่

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ระดบัคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

(A) (B) (C) 1 2 3 4 5 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 
 

ส่วนที ่1 การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 70) 



1.2 หลงัส้ินรอบการประเมนิ 
ล ำดบั
ตวัช้ีวดั 

กำรประเมินตนเอง ผลกำรประเมินของผู ้
ประเมิน 

(ระดบัคะแนน) 
(H) 

คะแนนท่ีได ้
(I) = (C) x (H) 

      5 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ท่ีส ำเร็จตำมตวัช้ีวดั 

(E) 

หลกัฐำน/ตวับ่งช้ี 
ควำมส ำเร็จ 

(F) 

ผลกำรประเมิน 
(ระดบัคะแนน) 

(G) 
      

      

      

   - -  



หมำยเหตุ  หลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ หมำยถึง หลกัฐำน/เอกสำรท่ีแสดงยนืยนัตอ่ผูป้ระเมินวำ่ ผลสมัฤทธ์ิของงำนส ำเร็จอยูใ่นระดบัคะแนนและค่ำเป้ำหมำยใด 
    ส่วนที ่2 การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 

 

สมรรถนะ 
(A) 

น ้ำหนกั 
(ร้อยละ) 
(B) 

ระดบัท่ี
คำดหวงัตำม
มำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง 
(C) 

ระดบัสมรรถนะท่ีคน้พบ เม่ือเทียบกบัพจนำนุกรมสมรรถนะ 
ผลกำร

ประเมินของผู ้
ประเมิน 
(ระดบั) 
(F) 

คะแนนท่ีได้
ตำมตำรำง
เปรียบเทียบ 

(G) 

 
 

ผลคะแนนท่ีได ้
(H) = (B) x 

(G) 
        5 

กำรประเมินตนเอง  

หลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ 
(D) 

ผลกำร
ประเมิน 
(E) 

สมรรถนะหลกั        
1. กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิ        

   2. กำรยดึมัน่ในควำมถูกตอ้งและจริยธรรม        
   3. ควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน        
   4.กำรบริกำรเป็นเลิศ        
   5. กำรท ำงำนเป็นทีม        
สมรรถนะประจ ำสำยงำน        
   1. ……………………………………...............        
   2. ……………………………………………….        

   3. .........................................................        

   4. ............................................................        

รวม 30 - - - - -  



ส่วนที ่3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
  
 ขอ้ตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ีจดัท ำข้ึน ระหวำ่ง ........................................................................ต  ำแหน่ง...................................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ ผูรั้บกำรประเมิน กบั .............................................................ต  ำแหน่ง.......................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ ผูป้ระเมิน 
 ผูป้ระเมิน และผูรั้บกำรประเมิน ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำน และส่วนท่ี 2 กำรประเมินสมรรถนะ เพื่อ
ใชส้ ำหรับประเมินผลกำรปฏิบติังำนในรอบกำรประเมิน คร้ังท่ี..... ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........โดยผูรั้บกำรประเมินขอให้ขอ้ตกลงวำ่ จะมุ่งมัน่ปฏิบติังำนใหเ้กิดผลงำนท่ีดีตำมเป้ำหมำย และเกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนหรือทำงรำชกำรตำมท่ีไดต้กลงไว ้และผูป้ระเมินขอใหข้อ้ตกลงวำ่ ยินดีให้ค  ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำในกำรปฏิบติังำนแก่ผูรั้บกำรประเมิน และจะประเมินผล กำรปฏิบติังำนดว้ย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใสตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยทั้งสองฝ่ำยไดรั้บทรำบขอ้ตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนร่วมกนัแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 

ลงช่ือ.....................................................(ผูรั้บกำรประเมิน)          ลงช่ือ........................................................(ผูป้ระเมิน)               
          (…………...............................………)                                                               (.....................................................)                    
  ต  ำแหน่ง...............................................                                                               ต  ำแหน่ง.................................................                    
              วนัท่ี...........................                                                                                              วนัท่ี................................. 

 

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิ 
 
4.1 ผลกำรประเมินตนเอง ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ไดป้ระเมินตนเองตำมเอกสำรหรือหลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จท่ีมีอยูจ่ริง  
  

(ลงช่ือ).......................................................ผูรั้บกำรประเมิน 
                 (.......................................................) 
       ต  ำแหน่ง...................................................... 
                 วนัท่ี............................................. 



4.2 ผลการประเมนิของผู้ประเมนิ  

รำยกำร 
คะแนนเตม็ 
(ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดบัผลกำรประเมิน 

1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน 70 
      ดีเด่น              ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

     ดีมำก              ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
     ดี                   ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

     พอใจ              ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

     ตอ้งปรับปรุง      ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 60 

2. กำรประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100 
 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผูป้ระเมิน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 

วนัท่ี.............................................. 
 

ส่วนที ่5 แผนพฒันาการปฏิบตัริาชการ 
 

ผลสมัฤทธ์ิของงำนหรือสมรรถนะท่ีเลือก
พฒันำ 
(ก) 

วธีิกำรพฒันำ 
 

(ข) 

ช่วงเวลำและระยะเวลำ 
กำรพฒันำ 

(ค) 

วธีิกำรวดัผลในกำรพฒันำ 
 

(ง) 
    



ส่วนที ่6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมนิ 
 

❑ ไดแ้จง้ผลกำรประเมินใหท้รำบแลว้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................  
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง.........................................................   ผูป้ระเมิน 
วนัท่ี................................. 

❑ ไดรั้บทรำบผลกำรประเมินแลว้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง............................................................... 
ผูรั้บกำรประเมิน 

วนัท่ี................................. 

 ❑ ไดแ้จง้ผลกำรประเมินแลว้เม่ือวนัท่ี........................  
      แต่ผูรั้บกำรประเมินไม่ยนิยอมลงนำมรับทรำบ    
      โดยมี..........................................เป็นพยำน  
 

ลงช่ือ......................................................... 
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................................ 
พยำน 

วนัท่ี................................. 
 

 

ส่วนที ่7 ความเห็นของผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  (ถ้าม)ี 
 

❑เห็นชอบกบัผลคะแนนของผูป้ระเมิน  
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี 1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล..................................................................................................... 

2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................  
              รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ..........................  
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต ำแหน่ง.................................................................... 
วนัท่ี................................. 



ส่วนที ่8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบตังิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

❑ เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผูป้ระเมิน ตำมส่วนท่ี 4   หรือ  ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไป ตำมส่วนท่ี 7  
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 
                                     2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................    
                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 
ต ำแหน่ง ปลดั อบจ./ปลดัเทศบำล/ปลดั อบต. 

ประธำนกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนฯ 
วนัท่ี.......................................................... 

 

ส่วนที ่9 ผลการพจิารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
 

❑ เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 
                                     2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................    
                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ต ำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต. 
วนัท่ี....................................................... 



 
 
 
 


