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หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 พนักงานราชการทั่วไป 
 การสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป 
  1. การเตรียมการกอนการรบัสมัคร 
  การเตรียมการกอนการรับสมัครมีรายละเอียดที่จะตองจดัเตรียมไวกอนท่ีจะมีการรบัสมัคร คือ 
   1.1 การกำหนดแผนดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   1.2 การกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรร 
   1.3 การจัดทำประกาศรับสมัคร 
  หนวยงานการเจาหนาที่รวมกับผูแทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการของตำแหนงที่จะสรรหา
และเลือกสรร จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชื่อ
ตำแหนง ความรับผิดชอบของตำแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจาง เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือ
ประกาศและเผยแพรใหผูสนใจทราบ และเตรียมการเก่ียวกับกับรับสมัคร 
   1.4 การแพรขาวการรับสมัคร 
  หลังจากหัวหนาสวนราชการไดลงชื่อในประกาศรับสมัครแลว ใหสงสำเนาประกาศรับสมัครไป
แพรขาวเปนการทั่วไปดวยความโปรงใส แตอาจเนนไปยังแหลงผูสมัครที่สอดคลองกับกลุมผูมีคุณสมบัติที่จะมี
สิทธิสมัครได 
   1.5 การเตรียมเอกสารการรับสมัครตางๆ เชน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผูสมัคร แบบ
คำรองขอสมัคร แบบฟอรมใบรับรองแพทย 
  2. การรับสมัครบุคคล  
  จัดเตรียมสถานที่ท่ีรับสมัครและเจาหนาที่รับสมัครที่เหมาะสมและพอเพียงกับจำนวนผูสมัคร 
นอกจากนี้ ในการรับสมัครควรระบุใหชัดเจนเก่ียวกับหลักฐานที่ตองใชในวันสมัคร 
  3. การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 
  4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา 
  หลงัจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนแลว สวนราชการจัดทำประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
สรรหา พรอมประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีและระเบียบที่เก่ียวของกับการสรรหา 
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
  3. การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  หัวหนาสวนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย 
หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตำแหนงที่จะ
สรรหาและเลือกสรร ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ และบุคลากรจากหนวยงาน
การเจาหนาที ่เปนกรรมการและเลขานุการ 
  4. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร มีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนเก่ียวกับ
การประเมินสมรรถนะตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด เชน การกำหนดกรรมการออกขอสอบ กรรมการ
สัมภาษณ กรรมการกรอกและรวมคะแนน การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ เปนตน 
 
 
 
 



 
 
  5. การเตรียมการกอนวันสรรหาและเลือกสรร 
  เมื่อปดรับสมัครและทราบจำนวนผูสมัครแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรร ควรเตรียมการใหพรอมท่ีจะมีการประเมินสมรรถนะ ซึ่งวิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี 
แตวิธีที่สวนราชการนิยมใชในปจจุบัน และขอนำเสนอแนวทางปฏิบัติในคูมือฉบับนี้คือ วิธีการประเมินสมรรถนะ
โดยการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอยางงาน และสอบสัมภาษณ ซ่ึงฝายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องตางๆ ดงันี้ 
  กรณีประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน หรือทดสอบตัวอยางงาน 
   1. จัดหาสถานที่สอบ 
   2. จัดทำกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
   3. จัดทำคำสั่งเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันสอบ 
   4. จัดทำคำสั่งเจาหนาที่จัดทำขอสอบ และกระดาษ หรือสมุดเขียนคำตอบ (ถือเปน
เรื่องลับไมควรเปดเผยใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของทราบ) 
   5. จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาที่ กรรมการ 
   6. จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันสอบกอนสอบ 
   7. จัดทำคำสั่งเจาหนาที่กรอกและรวมคะแนน (เอกสารลับ) 
  กรณีการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ 
   1. จัดหาสถานท่ีทำการสรรหาฯ (มีหองรับหลักฐานฯ หองรอสัมภาษณ และหอง
สัมภาษณ) 
   2. จัดทำกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
   3. จัดทำคำสัง่เจาหนาที่และกรรมการสัมภาษณ 
   4. จัดหางบประมาณและคาตอบแทนเจาหนาที่ กรรมการ 
   5. จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ เชน ใบเซ็นชื่อที่ซองกรรมการสอบสัมภาษณ 
และใบใหคะแนนสัมภาษณ 
   6. จัดทำคำสั่งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน (เอกสารลับ) กรณีมีทั้งการสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ควรจัดทำคำสั่งเพียงชุดเดียว 
  6. การดำเนินการในวันสรรหาและเลือกสรร 
  เจาหนาที่ทุกคนและคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามกำหนดการสรรหาฯ และระเบียบ
วิธีการสรรหา ทั้งนี้ อาจมีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจกอนการสรรหาฯ ถามีปญหาระหวางการดำเนินการ
สรรหาฯ ใหเจาหนาที่/กรรมการท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานในชวงนั้นๆ พิจารณาตัดสินใจตามระเบียบและวิธีการ
สรรหาฯ ถามิอาจพิจารณาไดในทันทีใหดำเนินการสรรหาฯ ไปกอนแลวจึงนำเรื่องเขาประชุมในคณะกรรมการ
ดำเนนิการสรรหาเพ่ือพิจารณาภายหลัง 
  7. การกรอกและรวมคะแนน และการประกาศการขึ้นบัญช่ีผูผานการสรรหา 
  คณะกรรมการกรอกและรวมคะแนนท่ีไดรับแตงตั้งรวมคะแนนและจัดลำดับที่ตามวิธีที่ระบุไว
ในประกาศรับสมัคร มอบใหประธานคณะกรรมการและรายงานใหหัวหนาสวนราชการลงนามในประกาศขึ้น
บัญชีผูผานการสรรหาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
หลักเกณฑบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
  การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงพนักงานสวนทองถิ่นแหงใด ใหคำนึงถึง ความรู 
ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง รวมทั้งใหพิจารณาถึงคุณลักษณะความจำเปนอ่ืนที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงานในตำแหนงนั้น ตามลักษณะงานของแตละองคกรปคกรองสวนทองถ่ิน การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนพนักงานสวนทองถิน่ และการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหบรรจุและแตงตั้งจาก 
  1. ผูสอบแขงขันไดตามลำดับที่การข้ึนบัญชี 
  2. ผูไดรบัคัดเลือก 
  3. กรณี อ่ืนตามที่กำหนดไวในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกำหนด 
  การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นใดดำเนินการดังนี้ 
  1. เลือ่นและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได 
  2. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได 
  3. เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับการคดัเลือก 
  การยายพนักงานสวนทองถิ่นใหไปดำรงตำแหนงใด ใหเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงน้ัน โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ เพ่ือประโยชนแกการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น การยายพนักงานสวนทองถิ่นผูดำรงตำแหนงใดไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอ่ืนภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใดดำรงตำแหนงใน
ระดับเดียวกัน เวนแตกรณียายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาเดิม ตองเปนไปตามความสมัครใจของ
พนักงานสวนทองถิ่นผูนั้น และเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินกำหนด 
  การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการตามกฎหมายอ่ืนซึ่งไมใชขาราชการ
การเมือง หรือขาราชการวิสามัญ สามารถกระทำไดเพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถิ่นให
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น กำหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถิ่นแตละแหงมี
โอกาสโอนไปปฏิบัติหนาท่ีในระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน การรับโอนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งไมใชขาราชการ
การเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุเปนพนักงานสวนทองถิ่น อาจทำไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูมีอำนาจตามกฎหมายที่จะรับโอนทำความตกลงกับผูมีอำนาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือ
หนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินพิจารณาใหความ
เห็นชอบ การรับโอน ใหรับโอนมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูง
กวาเดิม เวนแตการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือก
ไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
กำหนด เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการของผูที่โอนมาในขณะที่เปนพนักงานสวน
ทองถ่ินหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืนนั้น เปนเวลาราชการในสังกัดใหมดวย 
  การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ใหพิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ ตลอดจนประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจะไดรับ การเลื่อนพนักงานสวน
ทองถ่ินขึ้นแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือ
ผูไดรับคัดเลือกใหดำรงตำแหนง 
 
 
 



 
 
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 
  1. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการพัฒนา ผูอยูใตบังคับ
บัญชาท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพ่ิงยายหรือโอนมาดำรงตำแหนงซึ่งอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของตน 
  2. ใหพัฒนาบุคลากรผูไดรับการบรรจุใหมเปนพนักงานเทศบาลและลูกจาง กอนมอบหมาย
หนาที่ปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของ
พนักงานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางการเปนพนักงานที่ดี 
  3. การพัฒนาบุคลากรนั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดำเนินการเองหรือมอบหมายใหผูที่
เหมาะสมดำเนินการโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการ
ฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยการวิเคราะหปญหาจากการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ
ขอเสนอ 
  4. การพัฒนาบุคลากรนั้นตองพัฒนาทัง้ 5 ดาน ไดแก 
   1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคญัของเทศบาล หนาที่โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เปนตน 
   2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม 
   3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
   4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน การสื่อสาร และ
สื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 
   5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏบัิติงานอยางมีความสุข  
 
ข้ันตอนการพฒันาบุคลากร แบงได ดังนี้ 
  1. การเตรียมการและการวางแผน แบงได ดังนี้ 
   - การหาความจำเปนในการพัฒนา การหาความจำเปนในการพัฒนาบุคลากรแตละคน
หมายถึง การศึกษา วิเคราะหดูวา บุคลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงาน
ไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว 
   - ประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การดำเนินการพัฒนา ใหกระทำดังนี้ 
   - การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
  เมื่อไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรจากการหาความจำเปนในการพัฒนาแลว 
นำขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากำหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่จำเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การคัดเลือก
กลุมบุคคลที่สมควรไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะไดมีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ การฝกอบรม การ
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน 
 
 
 



 
 
   - วิธีการพัฒนาบุคลากร 
  สามารถพัฒนาบุคลากร โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทำเปนโครงการ
เพ่ือดำเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรู ความชำนาญ
เฉพาะดานเปนผูดำเนินการ 
  3. การติดตามและประเมนิผล 
  ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด และใหมีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
ผานการประเมินผลแลวถือวาผูนั้นไดรบัการพัฒนาแลว 
 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะกับการ
เปนพนักงานสวนทองถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใหคำนึงถึงคุณภาพและปรมิาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนทองถ่ิน โดยจัดทำการประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมิน ชี้แจง หรือขอ
คำปรึกษาดวย 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนกังานครู และลูกจางประจำ 
  ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน 
แบงเปน 2 สวน ไดแก 
  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานเทศบาลที่อยูใน
ระหวางการทดลองงาน กำหนดรอยละ 50) 
  2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานเทศบาลที่อยูในระหวางการทดลองงาน 
กำหนดรอยละ 50)  
  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรฐานท่ัวไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ไดแก 
  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 
  2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจำสายงาน 3 ดาน และ
สมรรถนะประจำผูบริหาร 4 ดาน 
  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัด
กลุมคะแนนผลบการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแต
ละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
 
 
 
 



 
   
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ใหประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังน้ี 
  - การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก 
   1) ปริมาณผลงาน 
   2) คุณภาพของงาน 
   3) ประโยชนของงาน 
  - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนำสมรรถนะของพนักงานสวนทองถ่ิน
มาใชสำหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 
   1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับ 1 
   2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ให
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 
   3) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัก/ตองการ ในระดับ 2 
   4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพ่ือ
ประโยชนทองถ่ิน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 
  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมคะแนนผล
การประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง 
  1. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสำเร็จ
ตามท่ีกำหนด 
  2. เมือ่ครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัด
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำเนินการดังนี้ 
     2.1 ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเทศบาลกำหนด 
     2.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนผล
การประเมิน 
  3. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมินกอนท่ีจะเสนอผล
การประเมินตอนายกเทศมนตรี เพ่ือนำไปใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจางประจำ และเลื่อน
คาตอบแทน 
 
 
 
 
 
 



 
 
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 
การใหคุณและสรางขวัญกำลังใจ 
  1. มีการยกยองชมเชยบุคลากรดีเดนในดานตางๆ เชน ดานการทำงาน ดานคณุธรรมจริยธรรม 
  2. มีการมอบของรางวัลใหกับพนักงานดีเดนที่ไมเคยลา 
  3. มีการมอบเงินชวยเหลือพนักงานท่ีคลอดบุตร และกรณีประสบภัยตางๆ 
  4. มีการมอบเงินชวยเหลือ กรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต 
การใหโทษ 
  1. มีการวากลาวตักเตือนดวยวาจา 
  2. มีการบันทึกชี้แจงเปนลายลักษณอักษร 
  3. มอบหมายงานอ่ืนใหปฏิบัติ เนื่องจากกระทำความผิด 
  4. มีการสั่งลงโทษกระทำผดิวินัยอยางไมรายแรง 
  พนักงานสวนทองถิ่น ตองรักษาวินัยตามที่กำหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยู
เสมอ ขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหน่ึงใหมีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรอืน 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี เสริมสรางและพัฒนาใหผู ใตบังคับบัญชามี วินัย ปองกันมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา ซึ่งกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทำผิดวินัย ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ให
ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย 
  พนักงานสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย ผูนั้นเปนผูกระทำ
ผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยใหมีมาตรฐานเดียวกันท่ี
บัญญตัิไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  การดำเนินการทางวินัยแกพนักงานทองถิ่น ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทำผิดวินัย 
ใหสอบสวนเพ่ือใหไดรับความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา เวนแต เปนกรณีที่ไมจำเปนตองสอบสวน ซึ่งไมทำให
เสียความเปนธรรม และจะสั่งใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาก็ได การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนำสืบแกขอกลาวหา และการ
ใหสิทธิผูถูกกลาวหานำที่ปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจง หรือใหปากคำของตน กระบวนการสอบสวน
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่กำหนด 
  ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือ
โดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด การลงโทษพนักงานสวนทองถิน่ใหทำเปนคำสั่ง ในคำสั่งลงโทษใดแสดง
ขอเท็จจริง พฤติการณกระทำผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ทั้งนี้ ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลา
สำหรับการอุทธรณไวในคำสั่งลงโทษดวย 
  พนักงานสวนทองถ่ินผูใดมีกรณถีูกกลาวหาวากระทำหรือละเวนกระทำการใดท่ีพึงเห็นไดวาเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวน
สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดย
ผูบังคับบัญชาของผูน้ัน หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทำความผิดอาญา เวนแต ความผิดที่ได
กระทำโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรอืความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแต
ออกจากราชการเพราะตาย ก็ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาและดำเนินการทางวินัยตอไปได เสมือนวาผูนั้นยัง
มิไดออกจากราชการ 
 
 
 



 
 
  เมื่อผูบังคบับัญชาไดดำเนินการทางวินัยหรือสั่งใหพนักงานสวนทองถิ่นออกจากราชการไปแลว 
ใหมีการรายงานการดำเนินการทางวินัย หรือสั่งการใหออกจากราชการดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน ท้ังนี ้ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกำหนด 
  พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น 
ผูใดมีกรณีกระทำผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นดำเนินการทาง
วินัยตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


