
ประกาศเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
………………………………………….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 ประกอบมาตรา 13 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เร่ือง หลักเกณฑ์การประเมินผล
ปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีวันท่ีประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสําหรับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี
3) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และ ข้อ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้
แทน

(1) ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับดี”

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง
หน้าท่ีของตนซ่ึงมิใช่ความผิดได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) ต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน

แล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(5) ต้องไม่มีเวลาปฏิบั ติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุติ อาระเบีย

ไม่เกิน 120 วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่ไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
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(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม

การนับจํานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยนับเฉพาะ
วันทําการ

ทั้งนี้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อทํา
หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดเทศบาล ไม่
น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษา โดย ไม่
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการด้วย และให้ ข้าราชการ
เทศบาลรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เป็นเลขานุการ

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามท่ีสํานักงาน ก.ท. กําหนด
“ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้น้ัน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพของงาน
(ค) ประโยชน์ของงาน
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้เทศบาลกําหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้ว
ให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งช้ีที่กําหนด โดยให้นําสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด มาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้

พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี

พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกําหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
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ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100 คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาล
อาจพิจารณาใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่เทศบาล
เลือกใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สําหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้เทศบาล
กําหนดขึ้นได้ เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติ
กรรมการ ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปให้
ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน
ร่วมกัน วางแผนและกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซ่ึง
พนักงานผู้ นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของ
งานอย่างเป็น รูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและ ส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างดําเนินการดังนี้

(ค) เม่ือครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นผู้ประเมินดําเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

เทศบาลกําหนด
(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ

พนักงานจ้างตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามลําดับคะแนนผลการ

ประเมินให้คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ของการประเมิน ก่อนจะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือนําไปใช้ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน”

“ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย

(1) ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาลไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ินท่ีรับผดิชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน เพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก่อนท่ีจะเสนอผลการ ประเมินต่อนายกเทศมนตรี”
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ให้ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามประกาศน้ี ต้ังแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คร้ังที่ 1)
ตั้งแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายประสงค์ พลายมี)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง




