
 

                                                         
ประกาศเทศบาลต าบลทาา า่ง  

เรื่อ  หลักเกณฑ์และงิธีการเลื่อนขั้นเ ินเดือนพนัก านเทศบาล, เลื่อนขั้นเ ินเดือนพนัก านครูเทศบาล, 
 เลื่อนขั้นคาาจ้า ลูกจ้า ประจ า และเลื่อนคาาตอบแทนพนัก านจ้า  

------------------------------- 
                          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของพนักงาน แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, หนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมิน ผล
การ ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และประกาศ กทจ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 
ฉบับ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงาน เทศบาล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงาน จ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ให้ทราบโดย
ทั่วกัน ในการนี้ 
                        เทศบาลต าบลท่าม่วง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล, 
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
                       1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลท่าม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”  
                       2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
                       3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นเงินเดือน 
พนักงานครูเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลท่า
ม่วงโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้  
                            การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
                      1. ในหลักเกณฑ์นี้  
                         "ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ  
                         "ครึ่งปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถงึวันที่ 31 มีนาคม  
                         "ครึ่งปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
                         "ครึ่งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี  
 
                                                                                                                  2. ให้ผู้บังคับ... 
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                     2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตาม มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
 (1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้ เลื่อนใน 

วันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้ เลื่อน ใน 

วันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ  

เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  
5. พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่ ขั้น ในแต่ละครั้งต้องอยู่  

ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ  

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้ว เห็นว่าอยู่ ใน
เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล พิพากษา 
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของ 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกงาาสอ เดือน  
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไ า่น้อยกงาาสี่เดือน หรือได้ 

ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไ า่น้อยกงาาสี่เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย  
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การ 

วิจัย 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไ า่น้อยกงาาสี่เดือน  

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ ปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
                     (8) ในครึง่ปีที่แล้วมาต้องไ า่ลาหรือ่าท า านสายเกินจ านงนครั้ ที่นายกเทศ่นตรีต าบลทาา
า่ง    

ก าหนดเป็นหนั สือไง้กาอนแล้ง โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน  
                     (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไ า่เกินยี่สิบสา่งันแต่ไม่ 
รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้  
                         (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
                         (ข) ลาคลอดบุตรไ า่เกินเก้าสิบงัน  
                         (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไ า่เกิน
หกสิบวันท าการ  
                         (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ เดินทางไป 
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
                                                                                                                  (จ) ลาพักผ่อน... 
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                      (จ) ลาผักผอ่นพนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ
เว้นแต่พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน 
                      ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลต าบลท่าม่วงผู้ใดโอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไป
ช่วย ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไป
ปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงาน ของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  
                           9. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง พิจารณา
รายงาน ผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11 ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้น 
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น หนึ่ง
ขั้น  

   ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเลื่อน  
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้นั้นมีผลการ 
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง  อาจมีค าสั่งให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปีของ
ข้าราชการผู้ นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม  
                        10. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน อาชีพ
ตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                       11. ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พนักงานเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้ง 
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
เป็นเลขานุการ 
                      12. นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน 
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้  
                      13. ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ 
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการ 
ถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกร าท า 
ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้  
                                                                                                                           ทั้งนี้/... 
 
 



 
4 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ อัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทน 
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน พิเศษตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป  

          ข้อ 30 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หาก ค านวณ
แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 10 บาท  

ข้อ 31 ให้เทศบาลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมินผล การ 
ปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน เกิดผลดีหรือ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้ 
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 

โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ หน่วยงาน  
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้  
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพีธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน120 

วัน                  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
                     (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกินหก
สิบวันท าการ        
                     (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ เดินทางไปหรือกลับ
จากปฏิบัติงานตามหน้าที่  
                    (จ) ลาพักผ่อน 
                    (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ การฝึกวิชาทหาร 
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  
                  การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวันท าการ    
  

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                            ประกาศ ณ วันที่    ๑๐    กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

 
                                                                                            

                                

                                                              (นายนมิิตร   สุทธิประภา) 
                                                             นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง
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 1.1 กาอนเริ่่รอบการประเ่ิน 

ล าดับ 
ที ่

ผลสั่ฤทธิ์ขอ  าน 
 

(A) 

ตังช้ีงัด 
 

(B) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

(C) 

ระดับคะแนนและคาาเป้าห่าย (D) 

1 2 3 4 5 
1 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ยกเว้นงบลงทุน) 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ร้อยละของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

20 40 50 60 70 80 

2 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
การศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ร้อยละของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานการศึกษา 

25 40 50 60 70 80 

3 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานการคลัง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานการคลัง 

25 40 50 60 70 80 

 รง่ 70 - - - - - 

ห่ายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการประเมินผล 
                  สัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
              2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 
 

สางนที่ 1 การประเ่ินผลสั่ฤทธิ์ขอ ผล าน (ร้อยละ 70) 

ผลสมัฤทธ์ิของงานพร้อมก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จไมน้่อยกวา่ 2 ผลงานต่อครัง้ 



1.2 หลั สิ้นรอบการประเ่ิน 
ล าดับ 
ตังช้ีงัด 

การประเ่ินตนเอ  ผลการประเ่ิน 
ขอ ผู้ประเ่ิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

คะแนนที่ได้ 
(I) = (C) x (H) ผลการด าเนิน าน 

ที่ส าเร็จตา่ตังช้ีงัด 
(E) 

หลักฐาน/ตังบา ชี้ 
คงา่ส าเร็จ 

(F) 

ผลการประเ่ิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 
            5 

1 70 1. ฎีกาการเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน (ยกเว้นงบลงทุน) 
2. สมุดคุมการเบิกจ่าย 
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยกเว้นงบลงทุน) จากระบบ e-LAAS 
 

4   

2 80 1. ฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา 
2. สมุดคุมการเบิกจ่าย 
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศกึษา 
จากระบบ e-LAAS 
 

5   

3 80 1. ฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารงานการคลัง 
2. สมุดคุมการเบิกจ่าย 
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานการคลัง จากระบบ e-LAAS 
 

5   

 รง่ - -  
 

ห่ายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเปูาหมายใด 

ผู้ รับการประเมินด าเนินการประเมิน

ตนเองหลงัสิน้รอบการประเมินพร้อมทัง้

ระบหุลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามส าเร็จแสดง

ยืนยนัในแตล่ะตวัชีว้ดั 



ส่รรถนะ 
 
 
 

 
(A) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 
 

(B) 

ระดับ 
ที่คาดหงั  

ตา่่าตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหนา  

(C) 

ระดับส่รรถนะที่ค้นพบ 
เ่ื่อเทียบกบัพจนานุกร่ส่รรถนะ 

คะแนน 
ที่ได ้

ตา่ตารา  
เปรียบเทียบ 

 
(G) 

คะแนน 
ที่ได ้

(H) = (B) x (G) 
             5 

การประเ่ินตนเอ  ผลการประเ่ิน 
ขอ ผู้ประเ่ิน 

(ระดับ) 
(F) 

หลักฐาน/ตังบา ชี ้
คงา่ส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเ่ิน 
(ระดับ) 

(E) 
ส่รรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4 2 
โครงการปุาในเมือง  
ต.ท่าม่วง 

2    

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุมตรวจรับพสัดุต่างๆ 2    

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2    

4. การบริการเป็นเลิศ 4 2 
ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

2    

5. การท างานเป็นทีม 
4 2 

เป็นผู้น าในการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

2    

ส่รรถนะประจ าผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 2 2 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้มีความ
กระชับ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

2    

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 3 2 
วางแผน ก าหนดเปูาหมาย และ 
ทิศทางการท างานอย่างชัดเจน 

2    

3. ความสามารถในการพัฒนาคน 2 2 ระบบการสั่งงานและการสอนงาน 2    

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 3 2 
ปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหาร 

2    

รง่ 30 - - - - -  

สางนที่ 2 การประเ่ินส่รรถนะ (ร้อยละ 30) 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) (ก าหนดน า้หนกัรวมร้อยละ 10) 

สมรรถนะหลกั ก าหนดน า้หนกัรวม ร้อยละ 20 (สมรรถนะละร้อยละ 4) 

ผู้ รับการประเมินด าเนินการประเมินตนเอง

หลงัสิน้รอบการประเมินพร้อมทัง้ระบุ

หลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามส าเร็จแสดงยืนยนัใน

แตล่ะสมรรถนะ 



 
 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล นางสาวประภาวดี ปิตะฝุาย ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ซ่ึง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต  วิฑูร บุญละคร  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งาน และส่วนที่ 2 การประเมิน
สมรรถนะ เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิด 
ผลงานที่ดีตามเปูาหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมิ นขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับ 
การประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝุายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)  ผู้รับการประเมิน (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ผู้ประเมิน 
 (  นางสาวประภาวดี ปิตะฝุาย)   (      วิฑูร บุญละคร      )  

ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง . ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง  . 
วันที่                        .  วันที่                         .  

    
 
 
 

4.1 ผลการประเ่ินตนเอ  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 
 
 
 
 
 
 4.2 ผลการประเ่ินขอ ผู้ประเ่ิน 

(ลงชื่อ)  ผู้รับการประเมิน 
 (  นางสาวประภาวดี ปิตะฝุาย)  

ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง        . 
วันที่         ตุลาคม 2564                  .  

สางนที่ 3 ข้อตกล การประเ่ินผลการปฏิบัติ าน 

สางนที่ 4 สรุปผลการประเ่ิน 
- ภายในวนัที่ 10 มิ.ย. 63 (เฉพาะรอบ 2 : 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 

- ภายในวนัที่ 10 ต.ค. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายในวนัที่ 10 เม.ย. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 

ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน 

- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 
หลงัสิน้รอบการประเมิน 



รายการ 
คะแนนเต็่ 
(ร้อยละ) 

ผลการประเ่ิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเ่ิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ต้องปรับปรุง 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รง่ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสั่ฤทธิ์ขอ  านหรือส่รรถนะที่เลือกพฒันา  
(ก) 

งิธีการพัฒนา 
(ข) 

ชาง เงลาและระยะเงลาการพัฒนา 
(ค) 

งิธีการงัดผลในการพฒันา 
( ) 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
    สายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง 
    ของงาน 

- การฝึกอบรม 
- การสอนงาน 
- การมอบหมายงาน 
- การแต่งต้ังเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนรู้หรือขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 - จ านวนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรท่ีได้
พัฒนา จ านวนอย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรม/หลักสูตร 
- ผลสัมฤทธ์ิของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ระดับสมรรถนะไม่ต่ ากว่าระดับความ
คาดหวัง/ต้องการ 

(ลงชื่อ) ว่าที ่ร.ต. ผู้ประเมิน 
 (     วิฑูร บุญละคร      )  

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง                          
วันที่           ตุลาคม 2563                .  สางนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) หลงัสิน้รอบการ

ประเมิน 

สว่นที่ 5 ผู้ประเมินกบัผู้ รับการประเมินก าหนดกิจกรรมใน 
การพฒันางาน/สมรรถนะของผู้ รับการประเมินในรอบการประเมินถดัๆ 
ไป  โดยผู้ประเมินเป็นผู้บันทกึแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  

  (หลงัสิน้รอบการประเมิน) 



 
 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว  
 

 ไดร้ับทราบผลการประเมินแล้ว   ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่                           . 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี                       เป็นพยาน 
 

ลงชื่อ                                             . ลงชื่อ                                             . ลงชื่อ                                               . 
               (        วิฑูร   บญุละคร        )                (        นางสาวประภาวดี   ปิตะฝุาย        )               (                                      ) 
      ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง    ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง        ต าแหน่ง                   
                         ผู้ประเมิน                             ผู้รับการประเมิน                                     พยาน 
        วันที่        ตุลาคม 2564                .         วันที่         ตุลาคม 2563                  .        วันที่      

 
 
 
 
 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                  
                                    2. สมรรถนะ            ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                 
                                                      รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ                    . 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   
 (      นายนิมิตร    สุทธิประภา       )  

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง . 
วันที่           ตุลาคม 2564                .  

สางนที่ 6 การแจ้ และรับทราบผลการประเ่ิน 

สางนที่ 7 คงา่เห็นขอ ผูบ้ั คับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ้า่ี) 
- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 
หลงัสิน้รอบการประเมิน 

- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 

 
(หลงัสิน้รอบการประเมิน) 



 
 
 

 เห็นชอบกับผลคะแนนของ      ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                  
                                    2. สมรรถนะ            ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                 
                                                      รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ                    . 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  
 (     วิฑูร   บุญละคร     )  

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง . 
     ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วันที่           ตุลาคม 2564                .  

 
 
 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                  
                                    2. สมรรถนะ            ควรได้รับคะแนนร้อยละ                    เหตุผล                                                                            .                 
                                                      รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ                    .  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   
 (      นายนิมิตร    สุทธิประภา       )  

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง . 
วันที่           ตุลาคม 2564                .  

สางนที่ 8 คงา่เห็นขอ คณะกรร่การกลั่นกรอ การประเ่ินผลการปฏิบัติ านขอ ข้าราชการหรือพนัก านสางนท้อ ถิน่ 

สางนที่ 9 ผลการพิจารณาขอ นายกอ ค์การบริหารสางนจั หงัด/นายกเทศ่นตรี/นายกอ ค์การบริหารสางนต าบล 

- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 

 
(หลงัสิน้รอบการประเมิน) 

- ภายใน เม.ย. (ส าหรับรอบ 1 : 1 ต.ค. .....– 31 มี.ค. .....) 

- ภายใน ต.ค. (ส าหรับรอบ 2 : 1 เม.ย. ...... – 30 ก.ย. .....) 
(หลงัสิน้รอบการประเมิน) 



 


