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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป
การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
๑. การเตรียมการก่อนการรับสมัคร
กำรเตรียมกำรกงอนกำรรับสมัครมีรำยลโเอียดที่จโต้องจัดเตรียมไว้กงอนที่จโมีกำรรับสมัค คือ
๑.๑ กำรกำหนดแผนดำเนินกำรสรรหำแลโเลือกสรร
๑.๒ กำรกำหนดรำยลโเอียดแผนปฏิบัติงำนสรรหำแลโเลือกสรร
1.๓ กำรจัดทำปรโกำศรับสมัคร
หนงวยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่รงวมกับผู้แทนที่รับผิดชอบงำนหรือโครงกำรของตำแหนงงที่จโสรร
หำแลโเลือกสรร จัดทำปรโกำศรับสมัคร ซึ่งมีรำยลโเอียดเกี่ยวกับลักษณโงำน กลุงมงำนตำมลักษณโงำนชื่อตำแหนงง
ควำมรับผิดชอบของตำแหนงง รโยโเวลำกำรจ้ำง คงำตอบแทนที่จโได้รับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์แลโ
วิธีกำรสรรหำแลโเลือกสรร เกณฑ์กำรตัดสินแลโเงื่อนไขกำรจ้ำงเสนอหัว หน้ำสงวนรำชกำรเพื่อปรโกำศแลโเผยแพรง
ให้ผู้สนใจทรำบ แลโเตรียมกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
๑.๔ กำรเผยแพรงขงำวกำรรับสมัคร
หลังจำกหัวหน้ำสงวนรำชกำรได้ลงชื่ อในปรโกำศรับสมัครแล้ว ให้สงงสำเนำปรโกำศรับ
สมัครไปเผยแพรงขงำวเป็นกำรทั่วไปด้วยควำมโปรงงใส แตงอำจเน้นไปยังแหลงงผู้สมัครที่สอดคล้องกับกลุงมผู้มีคุณสมบัติที่
จโมีสิทธิสมัครได้
๑.๕ กำรเตรียมเอกสำรกำรสมัครตงำง ๆ เชงน ใบสมัคร บัตรปรโจำตัวผู้สมัคร แบบคำร้องขอสมัคร
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
๒. การรับสมัครบุคคล
จัดเตรีย มสถำนที่ที่รับสมัครแลโเจ้ำ หน้ ำที่รับสมัครที่เหมำโสมแลโพอเพียงกับจำนวนผู้สมัค ร
นอกจำกนี้ ในกำรรับสมัครควรรโบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐำนที่ต้องใช้ในวันสมัคร
3. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบหลักฐำนตงำงๆ ตำมที่รโบุไว้ในปรโกำศรับสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หลังจำกตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว สงวนรำชกำร จัดทำปรโกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
ปรโเมินสมรรถนโ พร้อมปรโกำศกำหนดวัน เวลำ สถำนที่แลโรโเบียบเกี่ยวกับกำรปรโเมินสมรรถนโ
การเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
๑. การตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
หัวหน้ำสงวนรำชกำรตั้งคณโกรรมกำรขึ้นคณโหนึ่ง จำนวนไมงน้อยกวงำ ๓ คน ปรโกอบด้วยหัวหน้ำ
สงวนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นปรโธำน ผู้แทนที่รับผิดชอบงำนหรือโครงกำรของตำแหนงงที่จโสรรหำแลโ
เลือกสรร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีปรโสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมกำร แลโบุคลำกรจำกหนงวยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
เป็นกรรมกำรแลโเลขำนุกำร
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-2๒. การประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
กำรปรโชุมคณโกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำแลโเลือกสรร มีวัตถุปรโสงค์เพื่อวำงแผนเกี่ยวกับกำร
ปรโเมิ นสมรรถนโตำมที่ ป รโกำศรับ สมั ครกำหนด เชง น กำรกำหนดกรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรสัม ภำษณ์
กรรมกำรกรอกแลโรวมคโแนน กำรกำหนดวัน เวลำแลโสถำนที่สอบ รโเบียบกำรสอบ เป็นต้น
๓. การเตรียมการก่อนวันประเมินสมรรถนะ
เมื่อปิดรับสมัครแลโทรำบจำนวนผู้สมัครแล้ว ฝุำยเลขำนุกำรคณโกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำแลโ
เลือกสรร ควรเตรียมกำรให้พร้อมกงอนที่จโมีกำรปรโเมินสมรรถนโ ซึ่งวิธีกำรปรโเมินสมรรถนโมีหลำกหลำยวิธี แตง
วิธีที่สงวนรำชกำรนิยมใช้ในปัจจุบัน แลโขอนำเสนอแนวทำงปฏิบัติใน คูงมือฉบับนี้คือวิธีกำรปรโเมิน สมรรถนโ โดย
กำรสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอยงำงงำน แลโสอบสัมภำษณ์ ซึ่ง ฝุ ำยเลขำนุกำรคณโกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำแลโ
เลือกสรร โดยกำรเตรียมกำรในเรื่องตงำง ๆ ดังนี้
- กรณีกำรปรโเมินสมรรถนโโดยกำรสอบข้อเขียน หรือทดสอบตัวอยงำงงำน
๑) จัดหำสถำนที่สอบ
๒) จัดทำกำหนดวัน เวลำ แลโสถำนที่สอบ
๓) จัดทำคำสั่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบ
4) จัดทำคำสั่งเจ้ำหน้ำที่จัดทำข้อสอบ แลโกรโดำษ หรือสมุดเขียนตอบ (ถือเป็นเรื่องลับไมงควร
เปิดเผยให้ผู้ที่ไมงมีสงวนเกี่ยวข้องทรำบ)
๕) จัดหำงบปรโมำณแลโคงำตอบแทนแกงเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร
๖) จัดให้มีกำรปรโชุมเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบกงอนสอบ
๗) จัดทำคำสั่งเจ้ำหน้ำที่กรอกแลโรวมคโแนนสอบ (เอกสำรลับ)
- กรณีกำรปรโเมินสมรรถนโโดยกำรสอบสัมภำษณ์
๑) จัดหำสถำนที่ ทำกำรปรโเมินๆ (มีห้องรับ หลักฐำนๆ ห้องรอสัมภำษณ์ แลโห้องสัมภำษณ์)
๒) จัดทำกำหนดวัน เวลำ แลโสถำนที่สอบ
๓) จัดทำคำสั่งเจ้ำหน้ำที่แลโกรรมกำรสัมภำษณ์
๔) จัดหำงบปรโมำณแลโคงำตอบแทนแกงเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร
๕) จั ดเตรียมเอกสำรในวั นสั มภำษณ์ เชงน ใบเซ็น ชื่อที่ ซองกรรมกำรสอบสัม ภำษณ์ แลโใบให้
คโแนนสัมภำษณ์
๖) จัดทำคำสั่งเจ้ำหน้ำที่กรอกแลโรวมคโแนนรวม (เอกสำรลับ) กรณีมีทั้งกำรสอบข้อเขียนแลโ
กำรสอบสัมภำษณ์ ควรจัดทำคำสั่งเพียงชุดเดียว
๔. การดาเนินการในวันประเมินสมรรถนะ
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนแลโกรรมกำรปรโเมินฯ ดำเนินกำรตำมกำหนดกำรปรโเมินแลโรโเบียบวิธีกำร
ปรโเมิน ทั้งนี้ อำจมีกำรปรโชุมเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจกงอนกำรปรโเมินสมรรถนโ ถ้ำมีปัญหำรโหวงำงกำรดำเนินกำร
ปรโเมินฯ ให้เจ้ำหน้ำที่กรรมกำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในชงวงนั้น ๆ พิจำรณำตัดสินใจตำมรโเบียบแลโวิธีกำร
ปรโเมิน ถ้ำมิอำจพิจำรณำได้ในทันทีที่ให้ดำเนินกำรปรโเมินๆ ไปกงอนแล้วจึงนำเรื่องเข้ำปรโชุมในคณโกรรมกำร
ดำเนินกำรสรรหำลโเลือกสรรเพื่อพิจำรณำภำยหลัง
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-3๕. การกรอกและรวมคะแนน และการประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
คณโกรรมกำรกรอกแลโรวมคโแนนที่ได้รับแตงงตั้ งรวมคโแนนปรโเมินสมรรถนโแลโจัดลำดับที่
ตำมวิธีที่รโบุไว้ในปรโกำศรับสมัครสอบแล้วมอบให้ปรโธำนคณโกรรมกำรรำยงำนให้ หัวหน้ำสงวนรำชกำรลงนำมใน
ปรโกำศขึ้นบัญชี ผู้ผงำนกำรเลือกสรรตงอไป
อนึ่ง กรณีที่ปรโกำศรับสมัครกำหนดกำรปรโเมิ นสมรรถนโเป็น ๒ ครั้ง สงวนรำชกำรก็จโต้อง
ดำเนินกำรกรอกแลโรวมคโแนน ๒ ครั้งเชงนกัน
หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
กำรบรรจุ แ ลโแตง ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหนง ง พนั ก งำนสง ว นท้ อ งถิ่ น ต ำแหนง ง ใด ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู้
ควำมสำมำรถ คุณสมบัติเฉพำโสำหรับตำแหนงง รวมทั้งให้พิจำรณำถึงคุณลักษณโควำมจำเป็นอื่น ที่ต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในตำแหนงงนั้น ตำมลักษณโงำนของแตงลโองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น
พนักงำนสงวนท้องถิ่น แลโกำรแตงงตั้งให้ดำรงตำแหนงง ให้บรรจุแลโแตงงตั้งจำก
(๑) ผู้สอบแขงงขันได้ตำมลำดับที่กำรขึ้นบัญชี
(๒) ผู้ได้รับคัดเลือก
(๓) กรณีอื่น ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย หรือตำมมำตรฐำนทั่ว ไปที่คณโกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนสงวนท้องถิ่นกำหนด
กำรเลื่อนแลโแตงงตั้งพนักงำนเทศบำล ให้ดำรงตำแหนงงที่สูงขึ้นให้ดำเนินกำรได้ ดังนี้
(๑) เลื่อนแลโแตงงตั้งจำกผู้สอบแขงงขันได้
(๒) เลื่อนแลโแตงงตั้งจำกผู้สอบคัดเลือกได้
(๓) เลื่อนแลโแตงงตั้งจำกผู้ได้รับคัดเลือก
กำรย้ำยพนักงำนสงวนท้องถิ่นให้ไปดำรงตำแหนงงใด ให้เป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำโสำหรับตำแหนงง
นั้น โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ปรโสบกำรณ์ เพื่อปรโโยชน์แกงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
แลโกำรพัฒนำพนักงำนสงวนท้องถิ่น กำรย้ำยพนักงำนสงวนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหนงงใดไปแตงงตั้งให้ดำรงตำแหนงงอื่น
ภำยในองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่นแหงงเดียวกัน ต้องย้ำยไปแตงงตั้งให้ดำรงตำแหนงงในรโดับเดียวกัน เว้นแตงกรณีกำร
ย้ำย ไปแตงงตั้งให้ดำรงตำแหนงงในรโดับที่ต่ำกวงำเดิม ต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจของพนักงำนสงวนท้องถิ่นผู้นั้น แลโ
เป็นไปตำมมำตรฐำนทั่วไปที่คณโกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนสงวนท้องถิ่นกำหนด
กำรโอน กำรรับโอน พนักงำนสงวนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่นซึ่งไมงใชง ข้ำรำชกำรกำรเมือง
หรือข้ำรำชกำรวิสำมัญ สำมำรถกรโทำได้เพื่อปรโโยชน์แลโปรโสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสงวน
ท้องถิน่ แลโกำรพัฒนำพนักงำนสงวนท้องถิ่น กำรโอน กำรรับโอน พนักงำนสงวนท้องถิ่นให้
คณโกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนสงวนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงำนสงวนท้องถิ่นแตงลโแหงงมีโอกำส
โอนไปปฏิบัติหน้ำที่ในรโหวงำงองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่นด้วยกันได้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณโกรรมกำร
ข้ำ รำชกำรหรือพนั กงำนสง ว นท้ องถิ่น กำรรั บโอนข้ำ รำชกำรตำมกฎหมำยอื่น ซึ่ งไมง ใชง ข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือ
ข้ำรำชกำรวิสำมัญ มำบรรจุเป็นพนักงำนสงวนท้องถิ่น อำจทำได้ถ้ำเจ้ำตัว สมัครใจ โดยผู้บริหำรสงวนท้องถิ่นหรือ
ข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่นนั้น เป็นเวลำรำชกำรในสังกัดใหมงด้วย
กำรเลื่ อนพนั ก งำนสง ว นท้ องถิ่น ขึ้น แตง ง ตั้ ง ให้ด ำรงต ำแหนง ง ในรโดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ให้พิ จ ำรณำจำก
คุณสมบัติเฉพำโสำหรับตำแหนงง ผลงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมปรโพฤติ คุณธรรมแลโจริยธรรมแลโปรโวัติ
กำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนปรโโยชน์ที่องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น พึงจโได้รับ กำรเลื่อนพนักงำนสงวนท้องถิ่นขึ้น
แตงงตั้งให้ดำรงตำแหนงงในรโดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนแลโแตงงตั้งจำกผู้สอบแขงงขันได้ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหนงงนั้น

/หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร…

-4หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
1. ให้ผู้บังคับบัญชำทุกรโดับ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลแลโกำรพัฒนำ ผู้อยูงใต้บังคับบัญชำที่อยูง
ภำยใต้กำรบังคับบัญชำโดยตรง รวมทั้งผู้อยูงใต้บังคับบัญชำที่เพิ่งย้ำยหรือโอนมำดำรงตำแหนงงซึ่งอยูงภำยใต้กำรบังคับ
บัญชำของตน
๒. ให้พัฒนำบุคลำกรผู้ได้รับกำรบรรจุ ใหมงเป็นพนักงำนเทศบำลแลโลูกจ้ำง กงอนมอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้รโเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักเกณฑ์แลโวิธีปฏิบัติรำชกำร บทบำทแลโหน้ำที่ของพนักงำนในรโบอบ
ปรโชำธิปไตยอันมีพรโมหำกษัตริย์ทรงเป็นปรโมุขแลโแนวทำงกำรเป็นพนักงำนที่ดี
๓. กำรพัฒนำบุคลำกรนั้น ผู้บังคับบัญชำอำจเป็นผู้ดำเนิน กำรเองหรือ มอบหมำยให้ผู้ที่เหมำโสมดำเนินกำร
โดยเลือกวิธีที่เหมำโสมกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล หรือ เป็นกลุงม ซึ่งอำจใช้วิธีกำรฝึกอบรม หรือวิธีกำร
พัฒนำอื่น ๆ โดยกำรวิเครำโห์ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคลหรือข้อเสนอ
๔. กำรพัฒนำบุคลำกร นั้น ต้องพัฒนำทั้ง ๕ ด้ำน ได้แกง
๑) ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน ได้แกง ควำมรู้ที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยทั่วไปเชงน
รโเบียบกฎหมำย นโยบำยสำคัญของรัฐบำล หน้ำที่โครงสร้ำงของงำนนโยบำยตงำง ๆ เป็นตัน
๒) ด้ ำนควำมรู้แลโทั กษโเฉพำโของงำนในแตง ลโตำแหนงง ได้ แกง ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนของตำแหนงงหนึ่งตำแหนงงใดโดยเฉพำโ เชงน งำนฝึกอบรม
๓) ด้ำนกำรบริหำร ได้แกง รำยลโเอียดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนแลโกำรบริกำรปรโชำชนเชงน ใน
เรื่องกำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรจูงใจ กำรปรโสำนงำน เป็นต้น
4) ด้ำนคุณสมบัติสงวนตัว ได้แกง กำรชงวยเสริมบุคลิกภำพที่ดี สงงเสริมให้สำมำรถปฏิบัติงำนรงวมกับ
บุคคลอื่น ได้ อยงำงรำบรื่น แลโมีปรโสิทธิภำพ เชงน มนุษ ยสัมพันธ์กำรทำงำน กำรสื่อสำรแลโสื่อควำมหมำย กำร
เสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย เป็นต้น
๕) ด้ ำ นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม แลโจริ ย ธรรม ได้ แ กง กำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรมแลโจริ ย ธรรมในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน เชง น จริ ย ธรรมในกำรปฏิ บั ติ งำนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต เพื่ อ ปรโสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
กำรปฏิบัติงำนอยงำงมีควำมสุข
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร แบ่งได้ดังนี้
๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
- กำรหำควำมจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรแตงลโคนหมำยถึง กำรศึกษำ วิเครำโห์ดูวงำปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
- ปรโเภทของควำมจำเป็น ได้แกง ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมรู้แลโทักษโเฉพำโ
ของงำนในแตงลโตำแหนงง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนคุณสมบัติสงวนตัว แลโด้ำนคุณธรรมแลโจริยธรรม
๒) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
- กำรเลือกวิธีพัฒนำบุคลำกรที่เหมำโสม เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นปรโโยชน์ตงอกำรพัฒนำบุคลำกรจำก
กำรหำควำมจำเป็นในกำรพัฒนำแล้ว นำข้อมูลเหลงำนั้นมำพิจำรณำกำหนดกลุงมเปูำหมำย แลโเรื่องที่จำเป็นต้องได้รับ
กำรพัฒนำ ได้แกง กำรคัดเลือกกลุงมบุคคลที่สมควรได้รับกำรพัฒนำ แลโเลือกปรโเด็นที่จโให้มีกำรพัฒนำ โดยสำมำรถ
เลื อกแนวทำงหรือวิ ธี กำรพั ฒ นำได้ หลำยรูป แบบตำมควำมเหมำโสม เชง น กำรให้ควำมรู้ กำรสั บ เปลี่ ย นหน้ ำ ที่
รับผิดชอบ กำรฝึกอบรม กำรดูงำน กำรปรโชุมเชิงปฏิบัติกำร แลโกำรสัมมนำ เป็นต้น
/- วิธีกำรพัฒนำ…

-5- วิธีกำรพัฒนำบุคลำกร สำมำรถพัฒนำบุคลำกร โดยเลือกแนวทำงกำรพัฒนำได้หลำยอยงำง โดย
อำจจัดทำเป็นโครงกำรเพื่อดำเนินกำรเอง หรือเข้ำรงวมสมทบกับหนงวยรำชกำรอื่น หรือวงำจ้ำงองค์กรเอกชนที่มีควำมรู้
ควำมชำนำญเฉพำโด้ำนเป็นผู้ดำเนินกำร
๓) การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญชำหมั่นติดตำมกำรพัฒนำอยงำงใกล้ชิด แลโให้มีกำรปรโเมินผลกำรพัฒนำเมื่อผงำน
กำรปรโเมินผลแล้วถือวงำผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำแล้ว
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรปรโเมิ น ผลกำรปฏิบั ติ ง ำน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำมี ห น้ ำ ที่ ป รโเมิ น ผลกำรปฏิบั ติ รำชกำรของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำเพื่ อ ใช้ ป รโกอบกำรพิ จ ำรณำแตง ง ตั้ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น พั ฒ นำพนั ก งำนสง ว นท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม พู น
ปรโสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร แลโมีหน้ำที่เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตนเหมำโกับกำรเป็น
พนักงำนสงวนท้องถิ่นแลโปฏิบัติรำชกำรมีปรโสิทธิภำพแลโเกิดปรโสิทธิผล กำรปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้คำนึงถึง
คุณภำพแลโปริมำณงำน ปรโสิทธิภำพแลโปรโสิทธิผลของงำนที่ได้ปฏิบัติมำ ควำมสำมำรถแลโควำมอุตสำหโในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมมีคุณธรรมแลโจริยธรรม ตลอดจนกำรรักษำวินัยที่เหมำโสมกับกำรเป็นพนักงำนสงวนท้องถิ่น โดย
จัดทำกำรปรโเมิน อยงำงน้อยปีลโ ๒ ครั้ง แลโเปิดโอกำสให้ผู้ถูกปรโเมิน ชี้แจง หรือขอคำปรึกษำด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ให้คำนึงถึงรโบบกำรบริหำรผลงำน โดยมีองค์ปรโกอบกำรปรโเมินแลโสัดสงว นคโแนน แบงงเป็น
๒ สงวน ได้แกง
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไมงน้อยกวงำร้อยลโ ๗๐) โดยปรโเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพของงำน
ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงตงอเวลำ แลโควำมปรโหยัดหรือควำมคุ้มคงำ (พนักงำนเทศบำลที่อยูงในรโหวงำงกำรทดลอง
งำน กำหนด ร้อยลโ ๕๐)
๒. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยลโ 3๐) ปรโกอบด้วยกำรปรโเมินสมรรถนโหลักสมรรถนโ
ปรโจำผู้บริหำร แลโสมรรถนโปรโจำสำยงำน (พนักงำนเทศบำลที่อยูงในรโหวงำงกำรทดลองงำนกำหนด ร้อยลโ ๕๐)
หลักเกณฑ์แลโวิธีกำรปรโเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน แลโพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนโให้เป็นไปตำม
หลักกำรของมำตรฐำนทั่วไป ที่ กจ. ก.ท. แลโ ก.อบต. กำหนด ได้แกง
1. กำรปรโเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดทำข้อตกลงรโหวงำงผู้ปรโเมินกับผู้ รับกำรปรโเมิน
เกี่ยวกับ กำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนแลโคงำ
เปูำหมำย
๒. พฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรหรื อ สมรรถนโ เป็ น กำรรโบุ จ ำนวนสมรรถนโที่ ใ ช้ ใ นกำร
ปรโเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ปรโกอบด้วย สมรรถนโหลัก ๕ ด้ำน สมรรถนโปรโจำสำยงำน ๓ ด้ำนแลโสมรรถนโ
ปรโจำบริหำร ๔ ด้ำน
รโดับผลกำรปรโเมินในกำรปรโเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลทุงงสโโตกให้จัดกลุงม
คโแนนผลกำรปรโเมินเป็น ๕ รโดับ ได้แกง ดีเดงน ดีมำก ดี พอใช้ แลโต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คโแนนแตงลโรโดับให้
เป็นไปตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
แบบปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้นำแบบปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสงวนท้องถิ่นตำมที่
ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
/กำรปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง…

-6การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
กำรปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจแลโพนักงำนจ้ำงทั่วไปให้ปรโเมินจำก
ผลงำนแลโคุณลั กษณโในกำรปฏิบัติ งำนของพนักงำนจ้ำ งผู้นั้ น โดยมุงง ผลสัม ฤทธิ์ ของงำนแลโพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน โดยมีสัดสงวนของงำน ดังนี้
- กำรปรโเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ร้อยลโ ๘๐ พิจำรณำจำก
(๑) ปริมำณผลงำน
(๒) คุณภำพของงำน
(๓) ปรโโยชน์ของงำน
- กำรปรโเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ร้อยลโ ๒๐ ให้นำสมรรถนโของพนักงำนสงวนท้องถิ่นมำใช้
สำหรับกำรปรโเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม ดังนี้
(๑) พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ปรโเมินสมรรถนโหลัก ๕ สมรรถนโ โดยกำหนดรโดับสมรรถนโที่
คำดหวังต้องกำร ในรโดับ ๑
(๒) พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิ จ ไมง ร วมถึ ง พนั ก งำนตำมภำรกิ จ ส ำหรั บ ผู้ มี ทั ก ษโ ให้ ปรโเมิ น
สมรรถนโหลัก ๕ สมรรถนโ แลโปรโเมินสมรรถนโปรโจำสำยงำนอยงำงน้อย ๓ สมรรถนโ เชงนเดียวกับพนักงำน
เทศบำลในลั กษณโงำนเดีย วกัน โดยกำหนดรโดับสมรรถนโที่คำดหวัง /ต้องกำร ในรโดับ ปฏิบั ติง ำนหรือรโดั บ
ปฏิบัติกำรแล้วแตงกรณี
(3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจสำหรับผู้มีทักษโให้ปรโเมินสมรรถนโหลัก ๕ สมรรถนโโดยกำหนด
รโดับสมรรถนโที่คำดหวัง/ต้องกำร ในรโดับ ๒
(4) พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษให้ปรโเมินสมรรถนโหลัก ๕ ด้ำน แลโสมรรถนโปรโจำสำยงำน
๓ สมรถนโ ได้แกง ควำมเข้ำใจพื้นที่แลโกำรเมืองท้องถิ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์เพื่อปรโโยชน์ท้องถิ่น โดย
กำหนดรโดับสมรรถนโที่คำดหวังต้องกำร ในรโดับ ๓
รโดับผลกำรปรโเมินในกำรปรโเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนัก งำนจ้ำง ให้จั ดกลุงมคโแนนผลกำร
ปรโเมินเป็น ๕ รโดับ ได้แกง ดีเดงน ดีมำก ดี พอใช้ แลโปรับปรุง
1.ในรโหวง ำ งรอบกำรปรโเมิ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำชั้ น ตั น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติง ำน รวมทั้งคอยให้คำแนโนำแลโชงวยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงปรโจำ แลโพนักงำนจ้ำงสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเปูำหมำยแลโผลสำเร็จตำมที่กำหนด
๒. เมื่อครบรอบกำรปรโเมินให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ปรโเมินแลโสงวนรำชกำรต้นสังกัดของ
พนักงำนเทศบำลแลโพนักงำนจ้ำง ดำเนินกำรดังนี้
๒.๑ ปรโเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหลั ก เกณฑ์ แลโวิ ธี ก ำรที่ เ ทศบำลต ำบล
ทุงงสโโตกกำหนด
๒.๒ จัดสงงบัญชีรำยชื่อให้สงวนรำชกำรต้นสั งกัดเพื่อจัดทำบัญชีรำยชื่อ ตำมลำดับคโแนน
ผลกำรปรโเมิน
๓. สงวนรำชกำรเสนอบัญชีรำยชื่อ ตำมลำดับ คโแนนผลกำรปรโเมิน ให้คณโกรรมกำรกลั่นกรอง
กำรปรโเมิน ผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ควำมโปรงงใส แลโเป็นธรรมของกำรปรโเมินกงอนที่จโเสนอผลกำร
ปรโเมินตงอนำยกเทศมนตรี เพื่อนำไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน คงำจ้ำงปรโจำแลโเลื่อนอัตรำคงำตอบแทน
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-7หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
การให้คุณและสร้างขวัญกาลังใจ
1) มีกำรยกยงองชมเชยบุคลำกรดีเดงน ในด้ำนตงำงๆ เชงน ด้ำนกำรทำงำน ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
๒) มีกำรมอบของรำงวัลให้กับพนักงำนดีเดงนที่ไมงเคยลำ
3) มีกำรมอบเงินชงวยเหลือพนักงำนที่คลอดบุตร แลโกรณีปรโสบภัยตงำงๆ
๔) มีกำรมอบเงินชงวยเหลือ กรณีญำติแลโพนักงำนเสียชีวิต
การให้โทษ
1) มีกำรวงำกลงำวตักเตือนด้วยวำจำ
๒) มีกำรบันทึกชี้แจงเป็นลำยลักษณ์อักษร
3) มอบหมำยงำนอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจำกกรโทำควำมผิด
๔) มีกำรสั่งลงโทษกรโทำผิดวินัยอยงำงไมงร้ำยแรง
พนักงำนสงวนท้องถิ่นต้องรักษำวินัยตำมที่กำหนดเป็นข้อห้ำมแลโข้อปฏิบัติโดย เครงงครัดอยูงเสมอ
ข้อห้ำมแลโข้อปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งให้มีมำตรฐำนเดียวกับ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยวงำด้วยรโเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำมี ห น้ ำ ที่ เ สริ ม สร้ ำ งแลโพั ฒ นำให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำมี วิ นั ย ปู อ งกั น มิ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชำกรโทำผิดวินัย แลโดำเนินกำรทำงวินัยแกงผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีก รณีอันมีมูลที่ควรกลงำวหำวงำกรโทำ
ผิดวินัย ผู้บังคับบัญชำผู้ใดลโเลยไมงปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่ดังกลงำวโดยไมงสุจริตให้ถือวงำ ผู้นั้น
กรโทำผิดวินัย
พนักงำนสงวนท้องถิ่นผู้ใดฝุำฝืนข้อห้ำมหรือไมงปฏิบัติตำมข้อปฏิบั ติทำงวินัย ผู้นั้นเป็นผู้กรโทำผิด
วินัย จักต้องได้รับโทษทำงวินัย เว้นแตงมีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ กำรลงโทษทำงวินัยให้มี มำตรฐำนเดียวกับที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมำยวงำด้วยรโเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
กำรดำเนินกำรทำงวินัยแกงพนักงำนสงวนท้องถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลงำวหำวงำกรโทำผิดวินัยให้
สอบสวนเพื่อให้ได้ควำมจริงแลโยุติธรรมโดยไมงชักช้ำ เว้นแตง เป็นกรณีที่ไมงจำเป็นต้อง สอบสวน ซึ่งไมงทำให้เสียควำม
เป็นธรรม แลโจโสั่งให้ผู้ถูกกลงำวหำพักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำรไว้กงอน เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำก็ได้
กำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง อยงำงน้อยต้องมีกำรแจ้งข้อกลงำวหำแลโสรุปพยำนหลักฐำนสนับสนุนข้อกลงำวหำให้ผู้ถูก
กลงำวหำทรำบ เพื่อให้ผู้ถูกกลงำวหำมีโอกำสชี้แจงแลโนำสืบแก้ข้อกลงำวหำ แลโกำรให้สิทธิผู้ถูกกลงำวหำนำที่ปรึกษำ
หรือทนำยควำมเข้ำฟังในกำรชี้แจง หรือให้ปำกคำของตน กรโบวนกำรสอบสวนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทั่วไปที่
คณโกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนสงวนท้องถิ่นกำหนด
ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำโสมกับควำมผิดแลโมิให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติ หรือโดย
โทสโจริตหรือลงโทษผู้ ที่ไ มงมี ควำมผิด กำรลงโทษพนักงำนสง วนท้องถิ่นให้ท ำเป็น คำสั่ง ในคำสั่ งลงโทษให้แ สดง
ข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์กำรกรโทำผิด ข้อกฎหมำยแลโข้อพิจำรณำ ทั้งนี้ ให้รโบุสิทธิในกำรอุทธรณ์แลโรโยโเวลำ
สำหรับกำรอุทธรณ์ไว้ในคำสั่งลงโทษด้วย
พนักงำนสงวนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกลงำวหำวงำ กรโทำหรือลโเว้นกรโทำกำรใดที่พึงเห็นได้วงำเป็น
ควำมผิดวินัยอยงำงร้ำยแรง แลโเป็นกำรกลง ำวหำเป็นหนังสือตงอผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นหรือตงอผู้มี หน้ำที่สืบสวน
สอบสวน หรื อ ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรื อ รโเบี ย บของทำงรำชกำร หรื อ เป็ น กำรกลง ำ วหำเป็ น หนั ง สื อ โดย
ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอำญำหรือต้องหำวงำกรโทำควำมผิดอำญำ เว้นแตง ควำมผิดที่เว้นแตงออก
จำกรำชกำรเพรำโตำย ก็ให้มีกำรสืบสวนหรือพิจำรณำแลโดำเนินกำรทำงวินัยตงอไปได้ เสมือนวงำ ผู้นั้นยังมิได้ออก
จำกรำชกำร
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-8เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยหรือสั่งให้พนักงำนสงวนท้องถิ่นออกจำกรำชกำรไปแล้วให้มี
กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย หรือ กำรสั่งให้ ออกจำกรำชกำรดัง กลงำวตงอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นเพื่อ
พิจำรณำหรือตรวจสอบตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดในกฎหมำยวงำด้วยรโเบียบบริหำรงำนบุคคลสงวนท้องถิ่ น ทั้งนี้ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนทั่วไปที่คณโกรมกำรกลำงข้ำรำกำรหรือพนักงำนสงวนท้องถิ่นกำหนด
พนักงำนสงวนท้องถิ่นซึ่งโอนมำจำกพนักงำนสงวนท้องถิ่นอื่น หรือข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่นผู้ใดมี
กรณีกรโทำผิดวินัยอยูงกงอนวันโอนมำบรรจุให้ผู้บังคับบัญชำของพนักงำนสงวนท้องถิ่นผู้นั้นดำเนินกำรทำงวินัยตงอไปได้
-----------------------------------------

