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หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

พนักงานราชการท่ัวไป 

การสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป 

1. การเตรียมการกอนการรับสมัคร 

     การเตรียมการกอนการรับสมัครมีรายละเอียดท่ีจะตองจัดเตรียมไวกอนท่ีจะมีการรับสมัครคือ 

1.1 การกําหนดแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

1.2 การกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรร 

1.3 การจัดทําประกาศรับสมัคร 

                                    หนวยงานการเจาหนาท่ีรวมกับผูแทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงท่ีจะ

สรรหาและเลือกสรร จัดทําประกาศรับสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชื่อ

ตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนท่ีจะไดรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเง่ือนไขการจางเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือ

ประกาศและเผยแพรใหผูสนใจทราบ และเตรียมการเก่ียวกับการรับสมัคร 

1.4 การแพรขาวการรับสมัคร 

                                 หลังจากหัวหนาสวนราชการไดลงชื่อในประกาศรับสมัครแลว ใหสงสําเนาประการรับ

สมัครไปแพรขาวเปนการท่ัวไปดวยความโปรงใส แตอาจเนนไปยังแหลงผูสมัครท่ีสอดคลองกับคลองกับกลุมผูมี

คุณสมบัติท่ีจะมีสิทธิสมัครได 

                            1.5 การเตรียมเอกสารสมัครตางๆ เชน ใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัครแบบคํารองของ

สมัคร แบบฟอรมใบรับรองแพทย 

  2.  การรับสมัครบุคคล 

         จัดเตรียมสถานท่ีท่ีรับสมัครและเจาหนาท่ีเหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนผูสมัคร นอกจากนี้ 

ในการรับสมัครควรระบุใหชัดเจนเก่ียวกับหลักฐานท่ีตองใชในวันสมัคร 

3. การตรวจสอบคุณสมบัติ 

                        ตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนแลว สวนราชการจักทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ

ประเมินสมรรถนะ พรอมประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีและระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 

การเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

1.  การตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร    

                         หัวหนาสวนราชการตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 3 คนประกอบดวย

หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูแทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงท่ีจะ

สรรหาและเลือกสรร ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีประสบการณในงานท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ และบุคลากรจากหนวยงาน

การเจาหนาท่ี เปนกรรมการและเลขานุการ 
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2.  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

                       การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหา มีวัตถุประสงคเพ่ือ วางแผนเก่ียวกับการประเมิน

สมมรรถนะตามท่ีประกาศรับสมัครกําหนด เชน การกําหนดกรรมการออกขอสอบกรรมการสัมภาษณ กรรมการ

กรอกและรวมคะแนน การกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ ระเบียบการสอบ เปนตน 

  3.  การเตรียมการกอนวันประเมินสมรรถนะ 

                       เม่ือปดรับสมัครและทราบจํานวนผูสมัครแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสรรหา

และเลือกสรรควรเตรียมการใหพรอมกอนท่ีจะมีการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงวิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลาย

วิธี แตวิธีท่ีสวนราชการนิยมใชในปจจุบัน และขอนําเสนอแนวทางปฏิบัติใน  คูมือฉบับนี้คือวิธีการประเมิน

สมรรถนะ โดยการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอยางงาน และสอบสัมภาษณ ซ่ึงฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

- กรณีการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน หรือทดสอบตัวอยางงาน 

1)  จัดหาสถานท่ีสอบ 

2) จัดทํากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

3) จัดทําคําสั่งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบ 

4) จัดทําคําสั่งเจาหนาท่ีจัดทําขอสอบ และกระดาษ หรือสมุดเขียนตอบ  (ถือเปนเรื่อง

ลับไมควรเปดเผยใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของทราบ) 

5)  จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาท่ี กรรมการ 

6)  จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบกอนสอบ 

7)  จัดทําคําสั่งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนสอบ (เอกสารลับ) 

 -   กรณีการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ 

 1) จัดหาสถานท่ีทําการประเมิน ฯ (มีหองรับหลักฐาน ฯ หองรอสัมภาษณ และหอง

สัมภาษณ) 

 2) จัดทํากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 3) จัดทําคําสั่งเจาหนาท่ีและกรรมการสัมภาษณ 

 4) จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาท่ี กรรมการ 

 5) จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ เชน ใบเซ็นชื่อท่ีซองกรรมการสอบสัมภาษณ และใบ

ใหคะแนนสัมภาษณ 

 6) จัดทําคําสั่งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนรวม (เอกสารลับ) กรณีมีท้ังการสอบ

ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ควรจัดทําคําสั่งเพียงชุดเดียว 
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             4.  การดําเนินการในวันประเมินสมรรถนะ 

   เจาหนาท่ีทุกคนและกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตามกําหนดการประเมินและระเบียบ

วิธีการประเมิน ท้ังนี้ อาจมีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจกอนการประเมินสมรรถนะ ถามีปญหาระหวางการ

ดําเนินการประเมินฯ ใหเจาหนาท่ี/กรรมการท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานในชวงนั้น ๆ พิจารณาตัดสินใจตาม

ระเบียบและวิธีการประเมิน ถามิอาจพิจารณาไดในทันท่ีใหดําเนินการประเมิน ฯ ไปกอนแลวจึงนําเรื่องเขาประชุม

ในคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือดสรรเพ่ือพิจารณาภายหลัง 

5.  การกรอกและรวมคะแนน และการประกาศการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 

   คณะกรรมการกรอกและรวมคะแนนท่ีไดรับแตงตั้งรวมคะแนนประเมินสมรรถนะและ

จัดลําดับท่ีตามวิธีท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครสอบแลวมอบใหประธานคณะกรรมการรายงานให หัวหนาสวน

ราชการลงนามในประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรตอไป 

   อนึ่ง กรณีท่ีประกาศรับสมัครกําหนดการประเมินสมรรถนะเปน 2 ครั้ง สวนราชการก็จะตอง

ดําเนินการกรอกและรวมคะแนน 2 ครั้งเชนกัน 
 

หลักเกณฑบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงใด ใหคํานึงถึง ความรู

ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รวมท้ังใหพิจารณาถึงคุณลักษณะความจําเปนอ่ืน ท่ีตองใชใน

การปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ตามลักษณะงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหบรรจุและแตงตั้งจาก 

  1)  ผูสอบแขงขันไดตามลําดับท่ีการข้ึนบัญชี 

  2)  ผูไดรับคัดเลือก 

  3)  กรณีอ่ืนตามกําหนดไวในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

           การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนใหดําเนินการไดดังนี้ 

  1)  เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได                                                                                                                                                                     

  2)  เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได 

  3)  เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก 

   การยายพนังงานสวนทองถ่ินใหไปดํารงตําแหนงใด ใหเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้น โดยคํานึงถึงความสมารถ ประสบการณ เพ่ือประโยชนแกการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและการการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน การยายพนักงานสวนทองถ่ินผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนภายในองคกร  ปกครองสวนทองถ่ินแหงเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน 

เวนแตกรณีการยาย ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดิม ตองเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน

สวนทองถ่ินผูนั้นและเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 



   การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไมใช ขาราชการ

การเมือง หรือขาราชการวิสามัญ สามารถกระทําไดเพ่ือประโยชนและประสิทธิ์ภาพในการบริหารงานขององคกร

ปกครองทองถ่ินและการพัฒนาพนังงานสวนทองถ่ิน การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถ่ินใหคณะกรรมการ

กลางขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถ่ินแตละแหงมีโอกาสโอนไป

ปฏิบัติหนาท่ีในระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน การรับโอนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไมใชขาราชการการเมือง หรือ

ขาราชการวิสามัญ มาบรรจุเปนพนักงานสวนทองถ่ิน อาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูบริหารทองถ่ินหรือผูมี

อํานาจตามกฎหมายท่ีจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลว

เสนอเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ การรับโอน ใหรับโอน

มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม  และรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม เวนแตการรับโอน

พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ให

เปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด เพ่ือประโยชนในการ

นับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชของผูท่ีโอนมาในขณะท่ีเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน

นั้น เปนเวลาราชการในสังกัดใหมดวย 

   การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ใหพิจารณาจาก

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมและประวัติ

การปฏิบัติราชการ ตลอดจนประโยชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงจะไดรับ การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึน

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับ

คัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น 

หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

           1. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา ผูอยูใตบังคับ

บัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารงตําแหนงซ่ึงอยู

ภายใตการบังคับบัญชาของตน 

            2. ใหพัฒนาบุคลากรผูไดรับการบรรจุใหมเปนพนักงานเทศบาลและลูกจาง กอนมอบหมาย

หนาท่ีปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของ

พนักงานในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางการเปนพนักงานท่ีดี 

            3. การพัฒนาบุคลากรนั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรือมอบหมายใหผูท่ีเหมาะสม

ดําเนินการโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาบุลากรเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม ซ่ึงอาจใหวิธีการฝกอบรม 

หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยการวิเคราะหปญหาจากการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือเสนอ 

            4. การพัฒนาบุคลากร นั้น ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก  

     1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรู ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

โดยท่ัวไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล หนาท่ีโครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน  

      2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม 
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                    3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน  

                    4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร และสื่อ

ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน  

                    5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ใน

การปฏิบัติงาน เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ

ปฏิบัติงานอยางมีความสุข  

 

ข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร แบงไดดังนี้ 

                1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้ 

         - การหาความจําเปนในการพัฒนา การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรแตละคนหมายถึง 

การศึกษา วิเคราะหดูวา บุลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยาง

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

          - ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ

เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม 

                 2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้ 

                      -  การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม 

                    เม่ือไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว 

นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแกการคัดเลือกกลุม

บุคคลท่ีสมควรไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา

ไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน 

                      -  วิธีการพัฒนาบุคลากร 

       สามารถพัฒนาบุคลากร โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปน

โครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความ

ชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 

                  3) การติดตามและประเมินผล 

                    ใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด และใหมีการประเมินผลการพัฒนาเม่ือผาน

การประเมินผลแลวถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ

ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน พัฒนาพนักงาน  สวนทองถ่ินเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะกับการเปน

พนักงานสวนทองถ่ินและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให

คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ

อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงาน

สวนทองถ่ิน โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมิน ชี้แจง หรือขอคําปรึกษา

ดวย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

       ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 

สวน ไดแก 

                    1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานเทศบาลท่ีอยู

ในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

      2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานเทศบาลท่ีอยูในระหวางการทดลองงานกําหนด 

รอยละ 50) 

            หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ

สมรรถนะใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไดแก 

            1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ

ประเมินเก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

และคาเปาหมาย 

       2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ

สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

       ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ชะเมาใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑ

คะแนนแตระดับใหเปนไปตามท่ี ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม 

       แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน

ทองถ่ินตามท่ี ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปใหประเมินจาก

ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงงาน ดังนี้ 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก 

   1) ปริมาณผลงาน 

  2) คุณภาพของงาน 

  3) ประโยชนของงาน 

  - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนเทศบาลมา

ใชสําหรับการประเมินพนักงานพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

          1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี

คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

     2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนเดียวกับพนักงาน

เทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ

ปฏิบัติการแลวแตกรณี 

     3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5สมรรถนะโดย

กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

     4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํา

สายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพ่ือประโยชน

ทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 

  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมคะแนนผลการ

ประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง 

      1. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนติดตามความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 

      2. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตน

สังกัดของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ดําเนินการดังนี้ 

      2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเทศบาลตําบลชะเมามีกําหนด 

      2.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผล

การประเมิน 
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     3. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมินกอนท่ีจะ

เสนอผลการประเมินตอนายกเทศมนตรี เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางประจําและเลื่อนอัตรา

คาตอบแทน 

หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ       

การใหคุณและสรางขวัญกําลังใจ 

 1. มีการยกยองชมเชยบุคลากรดีเดนในดานตางๆ เชน ดานการทํางาน ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 2. มีการมอบของรางวัลใหกับพนักงานดีเดนท่ีไมเคยลา 

 3. มีการมอบเงินชวยเหลือพนักงานท่ีคลอดบุตร และกรณีประสบภัยตาง ๆ 

 4. มีการมอบเงินชวยเหลือ กรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต 

 

การใหโทษ 

 1. มีการวากลาวตักเตือนดวยวาจา 

 2.มีการบันทึกชี้แจงเปนลายลักษณอักษร 

 3. มอบหมายงายอ่ืนใหปฏิบัติ เนื่องจากกระทําความผิด 

 4. มีการสั่งลงโทษกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

   พนักงานสวนทองถ่ินตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดย เครงครัดอยูเสมอขอ

หามและขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีมาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกัน มิใหผูใตบังคับบัญชา

กระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไม สุจริต ใหถือวาผูนั้น

กระทําผิดวินัย 

 พนักงานสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติทางวินัย ผูนั้น เปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ

โทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดทา ท้ังนี้ การลงโทษทางวินัยใหมี มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให

สอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรมโยไมชักชา เวนแต เปนกรณีท่ีไมจําเปนตอง สอบสวน ซ่ึงไมทําใหเสีย

ความเปนธรรม และจะสั่งใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน

พิจารณาก็ได การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน ท่ีสนับสนุน

ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และการใหสิทธิผูถูก

กลาวหานําท่ีปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจง หรือใหปากคําของตน กระบวนการสอบสวนใหเปนไปตาม 
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ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือ

ลงโทษผูท่ีไมมีความผิด การลงโทษพนักงานสวนทองถ่ินใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งลงโทษใหแสดงขอเท็จจริง 

พฤติการณการกระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ท้ังนี้ ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการ

อุทธรณไวในคําสั่งลงโทษดวย 

 พนักงานสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําหรือละเวนกระทําการใดท่ีพึงเห็นไดวาเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมี หนาท่ีสืบ

สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยบัญชา

ของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาณ

ท่ีไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลงโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการ

เพราะตาย ก็ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัยตอไปได  เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ 

 เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งพนักงานสวนทองถ่ินออกจากราชการไปแลว ใหมีการ

รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสั่งใหออกราชการดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพ่ือพิจารณา

หรือตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนังงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูใดมีกรณี

กระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นดําเนินการทางวินัยตอไป 

 

  

           

 

 

 


