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หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พนักงานราชการทั่วไป
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
1. การเตรียมการกอนการรับสมัคร
การเตรียมการกอนการรับสมัครมีรายละเอียดที่จะตองจัดเตรียมไวกอนที่จะมีการรับสมัครคือ
1.1 การกําหนดแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
1.2 การกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรร
1.3 การจัดทําประกาศรับสมัคร
หนวยงานการเจาหนาที่รวมกับผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะ
สรรหาและเลือกสรร จัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชื่อ
ตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่จะไดรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจางเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
ประกาศและเผยแพรใหผูสนใจทราบ และเตรียมการเกี่ยวกับการรับสมัคร
1.4 การแพรขาวการรับสมัคร
หลังจากหัวหนาสวนราชการไดลงชื่อในประกาศรับสมัครแลว ใหสงสําเนาประการรับ
สมัครไปแพรขาวเปนการทั่วไปดวยความโปรงใส แตอาจเนนไปยังแหลงผูสมัครที่สอดคลองกับคลองกับกลุมผูมี
คุณสมบัติที่จะมีสิทธิสมัครได
1.5 การเตรียมเอกสารสมัครตางๆ เชน ใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัครแบบคํารองของ
สมัคร แบบฟอรมใบรับรองแพทย
2. การรับสมัครบุคคล
จัดเตรียมสถานที่ที่รับสมัครและเจาหนาที่เหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนผูสมัคร นอกจากนี้
ในการรับสมัครควรระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานที่ตองใชในวันสมัคร
3. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถว นแลว สว นราชการจักทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ การ
ประเมินสมรรถนะ พรอมประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
1. การตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
หัวหนาสวนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 3 คนประกอบดวย
หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะ
สรรหาและเลือกสรร ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และบุคลากรจากหนวยงาน
การเจาหนาที่ เปนกรรมการและเลขานุการ
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2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหา มีวัตถุประสงคเพื่อ วางแผนเกี่ยวกับการประเมิน
สมมรรถนะตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด เชน การกําหนดกรรมการออกขอสอบกรรมการสัมภาษณ กรรมการ
กรอกและรวมคะแนน การกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบการสอบ เปนตน
3. การเตรียมการกอนวันประเมินสมรรถนะ
เมื่อปดรับสมัครและทราบจํานวนผูสมัครแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรควรเตรียมการใหพรอมกอนที่จะมีการประเมินสมรรถนะ ซึ่งวิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลาย
วิธี แต วิ ธี ที่ส ว นราชการนิ ยมใช ในป จ จุ บั น และขอนําเสนอแนวทางปฏิบัติใน คูมือฉบับ นี้คือวิธีการประเมิน
สมรรถนะ โดยการสอบข อเขี ย น ทดสอบตั ว อยางงาน และสอบสัมภาษณ ซึ่งฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- กรณีการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน หรือทดสอบตัวอยางงาน
1) จัดหาสถานที่สอบ
2) จัดทํากําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
3) จัดทําคําสั่งเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันสอบ
4) จัดทําคําสั่งเจาหนาที่จัดทําขอสอบ และกระดาษ หรือสมุดเขียนตอบ (ถือเปนเรื่อง
ลับไมควรเปดเผยใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของทราบ)
5) จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาที่ กรรมการ
6) จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันสอบกอนสอบ
7) จัดทําคําสั่งเจาหนาที่กรอกและรวมคะแนนสอบ (เอกสารลับ)
- กรณีการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ
สัมภาษณ)

ใหคะแนนสัมภาษณ

1) จั ดหาสถานที่ ทําการประเมิน ฯ (มีหองรับ หลักฐาน ฯ หองรอสัมภาษณ และหอง
2) จัดทํากําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
3) จัดทําคําสั่งเจาหนาที่และกรรมการสัมภาษณ
4) จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาที่ กรรมการ
5) จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ เชน ใบเซ็นชื่อที่ซองกรรมการสอบสัมภาษณ และใบ

6) จั ดทํ า คํ า สั่ งเจ า หนาที่ กรอกและรวมคะแนนรวม (เอกสารลั บ ) กรณี มีทั้ง การสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ควรจัดทําคําสั่งเพียงชุดเดียว
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4. การดําเนินการในวันประเมินสมรรถนะ
เจาหนาที่ทุกคนและกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตามกําหนดการประเมินและระเบียบ
วิธีการประเมิน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจกอนการประเมินสมรรถนะ ถามีปญหาระหวางการ
ดํา เนิ นการประเมิน ฯ ให เจ า หน าที่ /กรรมการที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในชว งนั้น ๆ พิจ ารณาตัดสินใจตาม
ระเบียบและวิธีการประเมิน ถามิอาจพิจารณาไดในทันที่ใหดําเนินการประเมิน ฯ ไปกอนแลวจึงนําเรื่องเขาประชุม
ในคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือดสรรเพื่อพิจารณาภายหลัง
5. การกรอกและรวมคะแนน และการประกาศการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
คณะกรรมการกรอกและรวมคะแนนที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง รวมคะแนนประเมิ น สมรรถนะและ
จัดลําดับที่ตามวิธีที่ระบุไวในประกาศรับสมัครสอบแลวมอบใหประธานคณะกรรมการรายงานให หัวหนาสวน
ราชการลงนามในประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรตอไป
อนึ่ง กรณีที่ประกาศรับสมัครกําหนดการประเมินสมรรถนะเปน 2 ครั้ง สวนราชการก็จะตอง
ดําเนินการกรอกและรวมคะแนน 2 ครั้งเชนกัน
หลักเกณฑบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
การบรรจุ และแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหนง พนั กงานสว นท องถิ่ น ตํ าแหน งใด ใหคํ านึ งถึ ง ความรู
ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รวมทั้งใหพิจารณาถึงคุณลักษณะความจําเปนอื่น ที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ตามลักษณะงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น การบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนทองถิ่น และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหบรรจุและแตงตั้งจาก
1) ผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่การขึ้นบัญชี
2) ผูไดรับคัดเลือก
3) กรณีอื่นตามกําหนดไวในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังนี้
1) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
2) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
3) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
การย า ยพนั ง งานส ว นท องถิ่ น ใหไ ปดํ า รงตํา แหน งใด ใหเ ปน ไปตามคุณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงนั้น โดยคํานึงถึงความสมารถ ประสบการณ เพื่อประโยชนแกการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น การยายพนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอื่นภายในองคกร ปกครองสวนทองถิ่นแหงเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน
เวนแตกรณีการยาย ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม ตองเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน
สวนทองถิ่นผูนั้นและเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด

การโอน การรั บ โอน พนั กงานสว นทองถิ่ น ข าราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งไม ใช ขาราชการ
การเมือง หรือขาราชการวิสามัญ สามารถกระทําไดเพื่อประโยชนและประสิทธิ์ภาพในการบริหารงานขององคกร
ปกครองทองถิ่นและการพัฒนาพนังงานสวนทองถิ่น การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถิ่นใหคณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถิ่นแตละแหงมีโอกาสโอนไป
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นระหว า งองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ด ว ยกั น ได โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น การรับโอนขาราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งไมใชขาราชการการเมือง หรือ
ขาราชการวิสามัญ มาบรรจุเปนพนักงานสวนทองถิ่น อาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูบริหารทองถิ่นหรือผูมี
อํานาจตามกฎหมายที่จะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลว
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ การรับโอน ใหรับโอน
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และรับเงิน เดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม เวน แตการรับ โอน
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ให
เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด เพื่อประโยชนในการ
นับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชของผูที่โอนมาในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น
นั้น เปนเวลาราชการในสังกัดใหมดวย
การเลื่ อนพนั กงานส ว นท องถิ่น ขึ้น แต งตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้ น ให พิจ ารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมและประวัติ
การปฏิบัติราชการ ตลอดจนประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจะไดรับ การเลื่อนพนักงานสวนทองถิ่นขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
1. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา ผูอยูใตบังคับ
บัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารงตําแหนงซึ่งอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของตน
2. ใหพัฒนาบุคลากรผูไดรับการบรรจุใหมเปน พนักงานเทศบาลและลูกจาง กอนมอบหมาย
หนาที่ปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของ
พนักงานในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางการเปนพนักงานที่ดี
3. การพัฒนาบุคลากรนั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรือมอบหมายใหผูที่เหมาะสม
ดําเนินการโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาบุลากรเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม ซึ่งอาจใหวิธีการฝกอบรม
หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยการวิเคราะหปญหาจากการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือเสนอ
4. การพัฒนาบุคลากร นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ด า นความรู ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติง าน ได แ ก ความรู ที่เ กี่ ย วข องกับ การปฏิ บั ติง าน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล หนาที่โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน
2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม
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3) ด า นการบริ ห าร ได แ ก รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการบริ ก าร
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
4) ด า นคุ ณ สมบั ติ ส ว นตั ว ได แ ก การช ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ส ง เสริ ม ให ส ามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร และสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร แบงไดดังนี้
1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
- การหาความจําเปนในการพัฒนา การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรแตละคนหมายถึง
การศึกษา วิเคราะหดูวา บุลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
- ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม
2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
- การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
เมื่อไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว
นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่จําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแกการคัดเลือกกลุม
บุคคลที่สมควรไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน
- วิธีการพัฒนาบุคลากร
สามารถพั ฒ นาบุ คลากร โดยเลื อกแนวทางการพัฒ นาได ห ลายอย าง โดยอาจจัด ทํา เป น
โครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความ
ชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ
3) การติดตามและประเมินผล
ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด และใหมีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผาน
การประเมินผลแลวถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว
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หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน ใหผู บัง คับ บั ญ ชามีห น าที่ ป ระเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงาน สวนทองถิ่นเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะกับการเปน
พนักงานสวนทองถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงาน
สวนทองถิ่น โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมิน ชี้แจง หรือขอคําปรึกษา
ดวย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สวน ไดแก

ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานเทศบาลที่อยู
ในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50)
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานเทศบาลที่อยูในระหวางการทดลองงานกําหนด
รอยละ 50)
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไดแก
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และคาเปาหมาย
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน
ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ชะเมาใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑ
คะแนนแตระดับใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงงาน ดังนี้
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพของงาน
3) ประโยชนของงาน
- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนเทศบาลมา
ใชสําหรับการประเมินพนักงานพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
2) พนั กงานจ า งตามภารกิจ ไมร วมถึงพนักงานตามภารกิจ สําหรับ ผูมีทักษะ ใหป ระเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนเดียวกับพนักงาน
เทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี
3) พนั กงานจ างตามภารกิจ สําหรับ ผูมีทักษะ ใหป ระเมิน สมรรถนะหลัก 5สมรรถนะโดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํา
สายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อประโยชน
ทองถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3
ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมคะแนนผลการ
ประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง
1. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามที่กําหนด
2. เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตน
สังกัดของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ดําเนินการดังนี้
2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่เทศบาลตําบลชะเมามีกําหนด
2.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผล
การประเมิน
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3. ส ว นราชการเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามลํ า ดั บ คะแนนผลการประเมิ น ให ค ณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมินกอนที่จะ
เสนอผลการประเมิ นต อนายกเทศมนตรี เพื่อนําไปใชในการเลื่อนขั้นเงิน เดือน คาจางประจําและเลื่อนอัตรา
คาตอบแทน
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
การใหคุณและสรางขวัญกําลังใจ
1. มีการยกยองชมเชยบุคลากรดีเดนในดานตางๆ เชน ดานการทํางาน ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. มีการมอบของรางวัลใหกับพนักงานดีเดนที่ไมเคยลา
3. มีการมอบเงินชวยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร และกรณีประสบภัยตาง ๆ
4. มีการมอบเงินชวยเหลือ กรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต
การใหโทษ
1. มีการวากลาวตักเตือนดวยวาจา
2.มีการบันทึกชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
3. มอบหมายงายอื่นใหปฏิบัติ เนื่องจากกระทําความผิด
4. มีการสั่งลงโทษกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดย เครงครัดอยูเสมอขอ
หามและขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกัน มิใหผูใตบังคับบัญชา
กระทํ าผิ ด วินั ย และดํา เนิ นการทางวินั ย แกผูใตบังคับ บัญ ชาซึ่งมีกรณีอัน มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ผูบังคั บบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติห นาที่ ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไม สุจริต ใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย
พนักงานสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติทางวินัย ผูนั้น เปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดทา ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยใหมี มาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให
สอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโยไมชักชา เวนแต เปนกรณีที่ไมจําเปนตอง สอบสวน ซึ่งไมทําใหเสีย
ความเป น ธรรม และจะสั่ งให ผู ถูกกล า วหาพักราชการหรือใหออกราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณาก็ได การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุน
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และการใหสิทธิผูถูก
กลาวหานําที่ปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจง หรือใหปากคําของตน กระบวนการสอบสวนใหเปนไปตาม
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ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือ
ลงโทษผู ที่ไม มีความผิ ด การลงโทษพนั กงานสว นทองถิ่น ใหทําเป น คําสั่ง ในคําสั่งลงโทษใหแสดงขอเท็จ จริ ง
พฤติการณการกระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ทั้งนี้ ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการ
อุทธรณไวในคําสั่งลงโทษดวย
พนั กงานส ว นท องถิ่ น ผู ใดมี กรณี ถูกกลา วหาว า กระทําหรือละเวน กระทําการใดที่พึงเห็น ได วาเป น
ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมี หนาที่สืบ
สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยบัญชา
ของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณ
ที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลงโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการ
เพราะตาย ก็ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัยตอไปได เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ
เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งพนักงานสวนทองถิ่นออกจากราชการไปแลว ใหมีการ
รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสั่งใหออกราชการดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณา
หรือตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนังงานสวนทองถิ่นกําหนด
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ผูใดมีกรณี
กระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถิ่นผูนั้นดําเนินการทางวินัยตอไป

