
  
 

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

------------------------ 
                  โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ได้ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เทศบาล     
ต าบลพิกุลออก ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบ
โดยท่ัวกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

                 ดังนั้น เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักง าน เทศบาล ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  25 65 ครั้ ง ท่ี  1                        
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 
                  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
                       1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
                       1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
                   2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.ท. ก าหนดได้แก่ 
                       2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ      
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดวัดผล
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
                       2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
                  3.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลพิกุลออก      
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
                  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน            
ส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
 

                                ประกาศ ณ  วันท่ี 12 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                               
 
                               (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 

 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕  แห่ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.  ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครนายก                   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลพิกุลออก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศก าหนดการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ๐.๕  ขั้น  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติ งานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถและด้วยความ 

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
(๒)  ในครึ่งปีท่ีแล้วต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  
(๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร 
(๕)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๖)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดู งาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  

ในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๗)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๘)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีหรือ        

ผู้ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  
(๙)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมี วันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน   

แต่ไม่รวมถึงวันลา ตาม (๖) หรือ (๗)  และวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ 

วันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 

หกสิบวันท าการ 
(ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ ราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
 
 
 
 

/ (จ) ลาพักผ่อน............. 
 



 
                                             -๒- 

 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่วันลา 

ป่วยตาม (๙) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ๑  ขั้น  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์ 

และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
(๒) ปฏิบัติ งานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ ค้นคว้า หรือประดิษฐ์ ส่ิงใด 

ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมี สถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียง 

ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
(๔)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
                   (๕)  ปฏิบัติ งานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อยยากล าบากเป็นพิเศษ  
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่  
ประเทศชาติ 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมา หากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ลาหรือมา 
ท างานสาย ตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น  การเล่ือนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี  แม้การลาจะเป็น
สิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 

หลักเกณฑ์ผู้ท่ีไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) มาท างานสายเกิน ๑๕  ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๕  วัน  ผู้บังบัญชาควร 

พิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจ าปี 

(๒) มาท างานสายเกิน ๒0 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 20 วัน ผู้บังคับบัญชาควร 
รายงานนายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

                           
                                 (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 


