
 
 

 
 

 
        

มาตรการบริหารงานบคุคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง 

 

 ***************************  
 

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลตาอออง ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ความก้าวหน้า
โดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเรอจของงาน /กรอบระยะเวลา/
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดให้การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 33 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
มาตรฐานกลาง และแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอออง จึงมีแนวทางและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
ดังนี้ 

รอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม  
รอบท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน  

2. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  
2.1 ส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลาง และ

ระดับ ต้น ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับช านาญ
งาน ระดับปฏิบัติงาน ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน 3 องค์ประกอบ และก าหนดสัดส่วนคะแนน ของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70  
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 25  



3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 เป็น
ข้าราชการ (การลา การมาท างาน การรักษาวินัย)  
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2.2 ส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ใช้
องค์ประกอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ และก าหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 50  
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 50 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
พิจารณาจากตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่  

- งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ อบต.  
- งานประจ าตามโครงสร้างภารกิจของ อบต.  
-งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากภารกิจประจ า/งานที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่

ส าหรับค่าเป้าหมายให้ก าหนดหลักการไว้ดังนี้  
1) คะแนนระดับ 1 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก  
2) คะแนนระดับ 2 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

3) คะแนนระดับ 3 ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสามารถรักษาระดับผลการด าเนินงาน
ของปีที่ผ่านมาไว้ได้  

4) คะแนนระดับ 4 ใช้ความพยายามในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีกว่าปกติถึงจะ
ท าส าเรอจได้ โดยผลที่ได้เกินกว่าเป้าหมายพอสมควรแต่ไม่ถึงระดับเหนือความคาดหมาย  

5) คะแนนระดับ 5 เป็นเกณฑ์ท้าทายที่ อบต. จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผล
ดีกว่าปกติอย่างมากถึงจะได้คะแนนในระดับนี้ หรือเป็นผลงานที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมาย 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการ อบต.ตาอออง ก าหนดให้ 

ประเมินสมรรถนะของข้าราชการ 8 สมรรถนะ ดังนี้  
4.1 ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับให้ใช้สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
การท างานเป็นทีมในการประเมิน และ  

4.2 สมรรถนะอ่ืน ๆ อีก 3 สมรรถนะ ดังนี้  
1) ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับ

ต้น และประเภทอ านวยการ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 3 สมรรถนะ ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และการวางกลยุทธ์ภาครัฐ  

2) ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ 
ระดับปฏิบัติการและต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงาน 3 สมรรถนะ (ตามที่ อบต.ก าหนด)  



ส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ใช้เฉพาะสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ 
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 5. เกณฑ์อ่ืน ๆ  
  1) การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่
ระเบียบก าหนด และห้ามใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในขั้นที่เท่ากัน  
  2) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนแต่ละครั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 
เงินเดือนจัดให้มีการแจ้งให้พนักงานครูทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคลประกอบด้วยขั้นที่ได้รับการเลื่อน ฐานใน
การค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเฉลี่ย และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกินยี่สิบสามวัน
หรือไม่เกินสิบสองครั้งหรือมาท างานสายไม่เกินสิบห้าครั้ง จึงจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 


