
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 

-------------------------------------- 
 

  ดวยเห็นสมควรแกไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารผลงานและการเลื่อน

คาตอบแทนของพนักงานจางใหมีความเหมาะสม  สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 24 วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา 17 ( 4 ) ( 5 )  และมาตรา 22  แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลในการประชุมครั้งท่ี 9/2559  เม่ือวันท่ี  26 กันยายน  2559  ดังนั้นเทศบาลตําบลเมืองจันทร จึง

ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 1  โดยประกาศนี้ใหใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564  เปนตนไป  ดังนี้ 

 “ขอ 1 ใหเทศบาลจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางตามการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในขอ 29 โดยพนักงานจางซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในรอบปท่ีแลวมาจะตองอยูใน

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

                               (๑)  ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ  และดานความอุตสาหะจน

เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี 

                               (๒)  ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

ของตําแหนงหนาท่ีของตนซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๔)  ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีกําหนดเปน 

หนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

                               (๕)  ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน  โดยมีวันลาในแตละครั้งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 40  ไมเกินยี่สิบสามวัน  แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 

                                      (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  ไมเกิน 120 วัน 

 

    (ข) ลาคลอดบุตร... 



-๒- 
 

                                       (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

                                       (ค)  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลาย

คราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ  

                                       (ง)  ลาปวยเพราะวาประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีหรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

                                       (จ)  ลาพักผอน 

                                       (ฉ)  ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร  เขารับการระดมพลเขา

รับการฝกวิชาทหาร  เขารับการทดลองความพรั่งพรอม 

การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ

เฉพาะวันทําการ 

ท้ังนี้ ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง  

เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางท่ีผานการประเมินผล

การปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี  ประกอบดวย ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ หรือรอง

ปลัดเทศบาลไมนอยกวา 3 คน  เปนกรรมการ  ในกรณีท่ีเทศบาลมีพนักงานจางปฏิบัติตามสัญญาจางใน

สถานศึกษาโดยไมรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาไมนอยกวา 1 คน เปนกรรมการดวย 

และใหขาราชการเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของเทศบาล เปนเลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.ท. 

กําหนด” 

 ขอ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

ใหประเมินผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 

(ก)  ปริมาณผลงาน 

(ข)  คุณภาพผลงาน 

(ค)  ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 

(ง)  การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

                                  (๒)   การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ใหเทศบาลกําหนดสมรรถนะท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความสําเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบงชี้ท่ีพึงประสงคของแตละ

สมรรถนะแลวใหประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจางเปรียบเทียบกับ

สมรรถนะและพฤติกรรมบงชี้ท่ีกําหนด  โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานจางเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาลกําหนด  มาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม  ดังนี้ 

 

   พนักงานจาง... 



-๓- 

 

   พนักงานจางท่ัวไป  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  1 

   พนักงานจางตามภารกิจ  ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ให

ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย  3  สมรรถนะ  เชนเดียวกัน

กับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองหาร  ในระดับ

ปฏิบัติงาน  หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

   พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  2 

   พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  ดาน  และสมรรถนะ

ประจําสายงาน  3  สมรรถนะ  ไดแก  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน  ความคิดสรางสรรค  สรางสรรค

เพ่ือประโยชนทองถ่ิน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ 3 

   ในแตละรอบการประเมิน  ใหเทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน  5  ระดับ  คือ  ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  ปรับปรุง โดยกําหนด

ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 

   ดีเดน  ตั้งแตรอยละ 95  ถึง  100  คะแนน 

   ดีมาก  ตั้งแตรอยละ 85  แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน 

   ดี  ตั้งแตรอยละ  75  แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน 

   พอใช  ตั้งแตรอยละ 65  แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน 

   ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 65   คะแนน 

   แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

เทศบาลอาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้  หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

และวิธีท่ีเทศบาลเลือกใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางก็ได  สําหรับพนักงานจาง

ผูเชี่ยวชาญพิเศษใหเทศบาลกําหนดข้ึนไดเองหรือปรับใชตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  การประเมินดังกลาวตอง

ครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  ความสําเร็จของงาน  ผลผลิตท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

(2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไปใหดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้ 

                                        (ก)  ชวงเริ่มรอบการประเมิน  ใหเทศบาลกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  จากนั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูประเมิน  และพนักงานจาง

แตละคนรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ/หรือความสําเร็จของ

งาน  ซ่ึงพนักงานจางผูนั้นจองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้

ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังตาม (2) ดวย 

 

               (ข) ในระหวาง... 

 



-๔- 

 

                                        (ข)   ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูประเมิน

ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม  (ก)  รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและ 

ชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ 

ผลสําเร็จของงานท่ีกําหนด 

                                         (ค)  เม่ือครบรอบการประเมิน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูประเมินและ

สวนราชการตนสังกัดพนักงานจางดําเนินการ  ดังนี้ 

                                                (๑)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีเทศบาลกําหนด 

                                                (๒)  จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ

พนักงานจางตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 

                                                (๓)  สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจางตามลําดับคะแนนผล

การประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปรงใสและ

เปนธรรมของการประเมิน  กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีเพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตรา

คาตอบแทน 

“ขอ 3  ใหนายกเทศมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย 

(๑)  ปลัดเทศบาล  เปนประธานกรรมการ 

                                (๒)  หัวหนาสวนราชการ  หรือรองปลัดเทศบาลไมนอยกวา 2 คน  เปน

กรรมการ 

                                   (๓)  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปน

เลขานุการ 

                    คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหนาท่ีในการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และพิจารณาเสนอความ

เห็นชอบเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกเทศมนตรี” 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                                                                            มิตร  สัมโย 

       (นายมิตร  สัมโย) 
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

 


