
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกรูด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พนักงานเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

อาศัยอ านาจตามความ  หมวด  11  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ.  2545  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 34)  พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว
117  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2540  เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ   
จึงประกาศหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน เทศบาล  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การให้รางวัลประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   (2) การพัฒนา  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
   (3) การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
   (4) การให้ออกจากราชการ 
   (5) การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
  ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล  ประเมินจากผลงานและ
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 การประเมินจากผลงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
        (1) ปริมาณงาน พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ข้อตกลง 
หรือมาตรฐานของงาน 
        (2) คุณภาพของผลงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์  
และความประณีต  หรือคุณภาพอ่ืน ๆ 
        (3) ความทันเวลา พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้
ส าหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น 
       (4) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน พิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 
        (5) ผลสัมฤทธิ์ของานที่ปฏิบัติได้ พิจารณาจากความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากร
หรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ 

 
/(6) องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
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        (6) องค์ประกอบอ่ืนๆ  
  2.2 การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
        (1) การวางแผนและการจัดระบบงาน  พิจารณาจากความมีวิสัยทัศน์  ความ 
สามารถในการคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
        (2) ความเป็นผู้น า พิจารณาจากการเป็นตัวอย่างที่ดี มีศิลปะในการจูงใจ กระตุ้นและ
ให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานให้ตั้งใจและเต็มใจร่วมกันท างานให้ส าเร็จ 
        (3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา พิจารณาจากความสามารถในการแนะน า   สอนงาน 
กระตุ้นและด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มขีดความ สามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากขึ้น 
            (4) ความรับผิดชอบ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็ม
ใจ มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน 
          (5) ความสามารถในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากความรอบรู้ในงาน เข้าใจเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 
          (6) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จโดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
          (7) การรักษาวินัย พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่างๆ 
         (8) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พิจารณาจากการปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของข้าราชการหรือหน่วยงาน 
        (9) คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   
  ข้อ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
ด าเนินการ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  ดังนี้ 
   (1) ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562   ถึง  31  มีนาคม  2563   
        (2) ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2563  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
  ข้อ 4  สรุปผลการประเมินพนักงานเทศบาล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   (1) ผลการประเมินระดับดีเด่น  มีผลประเมิน  90 – 100 % 
   (2) ผลการประเมินระดับดีมาก  มีผลประเมิน  80 แต่ไม่ถึง 90 % 
   (3) ผลการประเมินระดับดี      มีผลประเมิน  70 แต่ไม่ถึง 80 % 
   (4) ผลการประเมินระดับพอใช้  มีผลประเมิน  60 แต่ไม่ถึง 70% 
   (5) ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง  มีผลประเมิน  ต่ ากว่า 60% 
  ข้อ 5 การเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงาน เทศบาล ค านึ งถึงคุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย   และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  
 

/ข้อ 6 การเลื่อนขั้น...   
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  ข้อ 6 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2563 เลื่อนสองครั้ง ดังนี้ 
       (1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายน  2563 
       (2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม  2563 
  ข้อ 7 พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง  ต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

  (9) ในครึ่งปีที่แล้วต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
           (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
           (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
           (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
           (จ) ลาพักผ่อน 
           (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
           (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
    (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิ ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

/การนับจ านวนวัน... 
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การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             
ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  ข้อ 8 พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้อง
เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 7  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการ
ใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
       (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได ้
       (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
       (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
       (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
       (5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
       (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งจนส าเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
  ข้อ 9 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   ครั้งที่
หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัยการปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้รับการประเมิน 
  ข้อ 10 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นได้เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตา
ที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการ  ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานเทศบาลผู้
นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชผู้นั้น
เป็นจ านวนหนึ่งขั้นครึ่ง รวมเป็นจ านวนสองขั้นได้  ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ  15  ของจ านวนข้าราชการ
ที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1  มีนาคม   
  ข้อ  11 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 7 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพตามข้อ 7 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้ งละไม่เกินครึ่งขั้น  ทั้งนี้   ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   
        ข้อ  12  ในครึ่งปีที่แล้วมา… 
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  ข้อ  12  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้
นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30  
กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ  13  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้
นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่  1  เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้
นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
  ข้อ  14  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตาม
ข้อ  7  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  การมาท างานสายตามที่ก าหนดหรือเหตุ
จ าเป็นนอกจากรณีดังกล่าวแต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานเทศบาลผู้นั้นให้นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถ้า 
ก.ท.จ.เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
        (นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 
 


