ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
****************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 37 แหงประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2544 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2545 ไดมีมติประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้
ไว
ดังตอไปนี้
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นใหดําเนินการไดดังนี้
ก. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
ข. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
ค. เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
ก. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
1. หลักเกณฑ
1.1 เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
1.2 การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผนู ั้นสอบแขงขันได
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิทปี่ ระกาศรับสมัคร
2. วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
สอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด

3. การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีเปนผูสงั่ เลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
1. หลักเกณฑ
1.1 เลื่อนและแตงตัง้ ผูดํารงตําแหนงในสายงานผูป ฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงใน
สายงานผูบริหารของเทศบาล
1.2 เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
1.3 เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก
2. คุณสมบัติ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับทีจ่ ะแตงตัง้ และตองเปนผูไดรับเงินเดือน
ไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
3. วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
การสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
4. การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ค. เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
1. เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบ
1.1 หลักเกณฑ
1.1.1 เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน ไดแก เลือ่ นและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถึงขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ โดย
ไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น

(3) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(4) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย
และสายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
1.1.2 เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรบั เงินเดือน
ไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
โดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(3) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(4) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย
และสายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
1.2 คุณสมบัติ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
1.3 วิธีการ
ใหดําเนินการโดยการคัดเลือกประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินทายประกาศหลักเกณฑนี้
1.4 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผบู ังคับบัญชาชัน้ ตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
2. การเลื่อนผูท ี่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับผูที่อยูใ นเกณฑตอไปนี้
2.1 หลักเกณฑ
2.1.1 ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดย
ไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาลตามขอ 11 (1) แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.1.2 ไดรับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษตามขอ 11 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2 วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
การคัดเลือกกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล กําหนด
2.3 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
3. เลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัตงิ านที่มปี ระสบการณ (เลื่อนไหล)
3.1 ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
3.1.1 หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจ
หลักของสวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1)ใหกําหนดตําแหนง
ไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(1.1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 1 – 3 หรือ 4 สําหรับระดับ 5 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(1.2) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 2 – 4 หรือ 5 สําหรับระดับ 6 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทกั ษะและความ
ชํานาญเฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1) ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ
5 หรือ 6 ดังนี้
(2.1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 1 – 3 หรือ 4 หรือ 5
(2.2) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 2 – 4 หรือ 5 หรือ 6
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงทีจ่ ะ
ปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาทีต่ ําแหนงนั้นสังกัด
(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับ
ตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเวนการจะปรับ

ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้ เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวน
ที่จะแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครัง้ ละไมเกิน 1 ระดับ
การจะพิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศกึ ษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนงเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ (สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับ
ตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ขึ้นเปนระดับ 6 เทานั้น
(5) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชัน้ แรกตองมีคําบรรยาย
ลักษณะงานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและทีก่ ําหนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนนั้ รับ
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
3.1.2 หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้
(3) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้
(4) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนัน้
3.1.3 คุณสมบัติ เปนผูมคี ุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(1) เปนผูมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับทีจ่ ะแตงตั้ง และ

(2) เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้น
แตงตั้งในระดับทีต่ ่ํากวาระดับของตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึน้ แตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยไมอาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตอง
เปนนายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวม
หลายๆ ชวงเวลาแลวครบ 2 ป คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนง
ดังกลาวได และ
(3) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงทีจ่ ะเลือ่ นขึ้นแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 4
ระดับ 5 ระดับ 6

ตําแหนงในสายทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
9 ป
11 ป
13 ป
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
8 ป
10 ป
12 ป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
6 ป
8 ป
10 ป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
7 ป
9 ป
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
6 ป
8 ป
(3.1) การนับระยะเวลาตามขอ (3) อาจนําระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและ
เกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได
ตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่ วของและเกื้อกูลกัน
(บัญชีหมายเลข 2)
(3.2) การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (3) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้ เทานัน้ และให
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการ
บรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําคุณวุฒนิ ั้นมาใชในการพิจารณาได

(4) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนดังตอไปนี้
- เลื่อนระดับ 4 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา
ขั้น 6,700 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา
ขั้น 8,190 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 7,780 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวา
ขั้น 10,080 บาท
(5) เปนผูผานการคัดเลือก ดวยการประเมินผลงานตามวิธีการที่กําหนด
3.2 ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3
3.2.1 หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3 - 5 หรือ 6 ว หรือ 7ว สําหรับตําแหนงระดับ 6 ว และ 7 ว ใหมี
การประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ
(บัญชีหมายเลข 3) ไวดังนี้
(1) ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทั่วไป กําหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ
6 ว หรือ 7 ว ได โดยใหมีการประเมินปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(2) ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพและกลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว
อาจกําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยใหมีการประเมินปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
ทั้งนี้ การกําหนดระดับตําแหนงทีจ่ ะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนา
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนัน้ สังกัด โดยมีเงื่อนไขวา
(ก) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตามขอ 3.2.1 ตามกรอบและแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปน
ระดับ 7 ว ตามขอ (1) และ (2) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติ
ครบถวนทีจ่ ะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(ข) การปรับระดับตําแหนงใหสงู ขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ
การจะพิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศกึ ษาและวิเคราะหหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนง
สําหรับ ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับ
ตําแหนงของ สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นเปนระดับ 7ว เทานั้น

(3) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย
ลักษณะงานของตําแหนง(Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนนั้ รับ
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
3.2.2 หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
3.2.3 คุณสมบัติ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(1) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่
ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ
(2) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6 ป
7 ป
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
4 ป
5 ป
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2 ป
3 ป
(2.1) การนับระยะเวลาตามขอ (2) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานทีม่ ีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่ วของและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชี
กําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
(บัญชีหมายเลข 4)
(2.2) การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (2) ตองเปนคุณวุฒทิ างการศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้ เทานั้นและใหพจิ ารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวในทะเบียนประวัตพิ นักงานเทศบาลเปนหลักในกรณีพนักงานเทศบาลผู
ไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในทะเบียนประวัติ
พนักงานเทศบาลกอนจึงจะนําวุฒินั้นมาใชในการพิจารณาได

(3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
(3.1) เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวา
ขั้น 10,080 บาท
(3.2) เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวา
ขั้น 12,400 บาท
(4) เปนผูผานการคัดเลือก ดวยการประเมินผลงานตามวิธีการที่กําหนด
3.3 วิธีการ
(1) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมี
ผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนทีจ่ ะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาด
ที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงาน ประกอบดังนี้
(ก) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผูที่เคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานทีม่ ีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน
(ข) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลทีเ่ คยดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอ
ประเมิน หรือผูท รงคุณวุฒเิ ฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษใน
ความสามารถ จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(ค) เลขานุการใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ
จํานวน 1 คน
คณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีกี่คนก็ไดและอาจตั้งเปนการเฉพาะคราวหรือ
ตั้งเปนการถาวรก็ได แลวแตความเหมาะสมและความจําเปนของแตละจังหวัด โดยใหคณะกรรมการฯ
มีอํานาจหนาที่
(1.1) พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด
ประเภท จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัตงิ านของตําแหนงทีจ่ ะไดรับการแตงตั้ง
(1.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือก
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้

(1.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.มอบ
หมาย
(3) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
3.4 การแตงตั้ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ
4. เลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสายผูบริหารตัง้ แตระดับ 7 ขึ้นไป ใหเลื่อนไดเมื่อมี
ตําแหนงในระดับนั้นวาง โดยใหกระทําไดดังนี้
4.1 หลักเกณฑ
4.1.1 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7
(1) มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตัง้ ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินยั
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
4.1.2 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตัง้ ตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันที่แตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกหรือการคัดเลือกที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
4.1.3 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตัง้ ตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินยั

(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกหรือการคัดเลือกที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
4.2 วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด
4.3 การแตงตั้ง นายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผา นการคัดเลือก
5. การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศก หมายถึง การเลื่อน
และแตงตั้งของตําแหนงศึกษานิเทศกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นที่จะตองผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
5.1 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5
5.1.1 หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 5
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ หมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ป การศึกษา
ยอนหลังตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัตงิ านตามขอ (3) ไดผลดี โดยผาน
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
5.1.2 วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนใน
ระดับที่สูงขึ้น เปนผูจ ัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา
และปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
(3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่ เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาเปนกรรมการ
โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินทายหลักเกณฑนี้
โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลตอไป

5.1.3 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล.และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
5.2 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6
5.2.1 หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่ขอ
เลื่อนฯไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ หมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบตั ิงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผาน
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
5.2.2 วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนใน
ระดับที่สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา
และปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
(3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่ เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาเปนกรรมการ
โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินทายหลักเกณฑนี้
โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลตอไป
5.2.3 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการผลงานฯ
5.3 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
5.3.1 หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7

(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 7
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ หมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ป การศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัตงิ านตามขอ (3) ใหผลดี โดยผาน
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนด 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง
ดังกลาว ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมี
ประโยชนปรากฏเปนที่ยอมรับและนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน จึงจะถือวาเปนการปฏิบตั ิงาน
เขาลักษณะผูชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานทีป่ รากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตืนตัว ในการทีจ่ ะปรับปรุง
การเรียนการสอนอยูเ สมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย

รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวมรวมและการยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษนั้น สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด คือ จะตองมีผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกีย่ วกับการนิเทศการศึกษา ซึ่ง
แสดงความเชีย่ วชาญในดานนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา
ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหา
ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควา
อางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมคี วามริเริ่มสรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนีจ้ ะมีประโยชนตอ
ความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบตั ิได
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนีท้ ําใหศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาว
อยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันทีจ่ ะนําความรู
ดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได

(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความชํานาญ
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
รวม

คะแนน
เกณฑการตัดสิน
เต็ม
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
(30)
(10)
30
(15)

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑผานรอยละ 70

5.3.2 วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้นเปนผูจ ัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชา
ตามลําดับชั้น และผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผูบงั คับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
(3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานความชํานาญการและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความชํานาญการและผลงานทางวิชาการ
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยแยกกันประเมิน
แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาตอไป

ในการนี้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอาจแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลดวยก็ได
5.3.3 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผล
งานฯ
5.4 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8
5.4.1 หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ หมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑทกี่ ําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบตั ิงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผาน
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา โดย
พิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง
ดังกลาวไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมี
ประโยชนปรากฏเปนที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่ วของ จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญใน
การนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา

โดยพิจารณาจากผลงานทีป่ รากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกีย่ วของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมได
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชีย่ วชาญนั้น สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด คือ จะตองมีผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกีย่ วกับการนิเทศการศึกษา ซึ่ง
แสดงความเชีย่ วชาญในดานนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการ
พิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหา
ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควา
อางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได

รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ โดยพิจารณา
วาผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการทีส่ ามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติ
อยางไดมีผลดี
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ไดรับความรูและพัฒนาตนเองใน
การปฏิบัติงานและการเรียนรูวชิ าการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก
ครู อาจารย และนักเรียน ในอันทีจ่ ะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิม่ เติม หรือการประกอบอาชีพ
หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดี
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
5.4.2 วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น เปนผูจ ัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชา
ตามลําดับชั้น และผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา
และปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรบั รองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา

(3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด เปนผูประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ความเชีย่ วชาญและผลงานทางวิชาการ
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยแยกกันประเมิน
แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาตอไป
ในการนี้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอาจแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลดวยก็ได
5.4.3 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ
5.5 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9
5.5.1 หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 9
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ หมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัตงิ าน 3 ปการศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบตั ิงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผาน
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญพิเศษตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล กําหนด 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา

หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่อง
ดังกลาว ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาการทํางานได
ผลงาน ซึ่งมีประโยชนและมีคุณคาดีเดนปรากฏเปนทีย่ อมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับ
เพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการ
ปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเ ชีย่ วชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานทีป่ รากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการทีจ่ ะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้
สามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด คือ จะตองมีผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดง
ความเชี่ยวชาญพิเศษในดานนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการ
พิจารณา ดังนี้

รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหา
ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควา
อางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนําในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐาน
แสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนีจ้ ะมีประโยชนตอความกาวหนา
ทางวิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาว อยางไดผลดี
ยิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันทีจ่ ะนําความรู ดังกลาวไปใช
ในการศึกษาเพิม่ เติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดียิ่ง
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑการตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
70
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และนักศึกษา

รายการประเมิน
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
รวม

คะแนน
เต็ม
(15)

เกณฑการตัดสิน

100

เกณฑผานรอยละ 75

5.5.2 วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนใน
ระดับที่สูงขึ้นเปนผูจ ัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น
(2) ใหผบู ังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา
และปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรบั รองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
(3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยแยกกัน
ประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาตอไป
ในการนี้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3)
ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลดวยก็ได
5.5.3 การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

6. การเลื่อนและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ขอ 4 ประกอบ
แนวทางการเลื่อนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนบ
ทายประกาศกําหนดนี้
7. ใหเทศบาลพิจารณาตัง้ งบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการฯ
โดยประสานงานกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
8. การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ในตําแหนงสําหรับผูปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานศึกษานิเทศกหาก
เทศบาลตนสังกัดตรวจสอบ พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกีย่ วกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล
เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน
ผลงานหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นทําผลงานใหโดยผลงานที่
นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานฯ ดังกลาว รวมทั้งผูทเี่ กี่ยวของ
ตามควรแกกรณีตอไป
9. หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตามขอ 6
และขอ 7 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
และในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 2 ป
นับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
10. ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบในการสงคําขอประเมิน
บุคคลทีจ่ ะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถกู ตอง และในกรณีที่ผูขอรับการประเมิน
หรือผูที่เกีย่ วของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินยั ตามที่กําหนดในขอ 6 และขอ 7 หากผูบังคับบัญชา
ผูใดละเลย ไมดําเนินการทางวินยั ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามขอ 20 แหงประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และ
การดําเนินการทางวินยั
ง. การใหไดรับเงินเดือน
สําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหเปนไป
ตามประกาศกําหนดการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด

จ. การเลื่อนพนักงานเทศบาล
การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผบู ังคับบัญชาอาจเลื่อนขัน้ เงินเดือนใหแกพนักงานผูนนั้ ไดเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2545

รอยตํารวจเอก
(ปุระชัย เปย มสมบูรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

แบบประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งเปนตําแหนงระดับควบ

ประเมินครัง้ ที่ 1 เมื่อ ………………
ประเมินครัง้ ที่ 2 เมือ่ ………………
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก)
1. ชื่อ……………………………………………………วุฒิการศึกษา………………………………………………
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………………ระดับ……………..สวน…………….…………………..
เทศบาล……………………………….อําเภอ…………………………….จังหวัด………………………………
เริ่มรับราชการเมื่อวันที…
่ ………….…………..…………รวมอายุราชการ………….…….ป……………..เดือน
เริ่มดํารงตําแหนงในสายงานนี้เมื่อ…………………….…………เงินเดือนปจจุบนั ……………………บาท
เงินเดือนในปงบประมาณที่แลว…………………….บาท มีคุณสมบัติครบถวนทีจ่ ะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง……………………………………………………..ไมกอนวันที.่ …………………………………
(สําหรับผูที่ไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถเลื่อนระดับไดไมกอนวันที่สามารถ
เลื่อนขัน้ เงินเดือนได)
3. การฝกอบรม
หลักสูตร/สาขาที่ฝกอบรม
จัดทําโดย
ระยะเวลา
………………………………………………. ……………………………… …………………………..
………………………………………………. ……………………………… …………………………..
………………………………………………. ……………………………… …………………………..
4. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน
1. หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหนง
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. ความตองการของตําแหนง
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.1.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………
2.1.2 ประสบการณในการทํางาน
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
2.1.3 เงื่อนไขอื่น ๆ เชน
- เงินเดือน
ยังไมถึงขั้นต่ําของตําแหนง
ถึงขั้นต่ําของตําแหนง
- การฝกอบรม
หลักสูตร……………………………………………………………………………………….
หลักสูตร………………………………………………………………………………………..
- คุณสมบัติพเิ ศษ
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2.2 คุณลักษณะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
2.2.1 ความรู (ระบุความรูในดานตาง ๆ ทีจ่ ําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และหรือความรู
พิเศษทีจ่ ะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ความรูเ กี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ความรู
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน (ตอ)
2.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และหรือความ
สามารถพิเศษทีจ่ ะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ความสามารถในการเขียนบันทึก
ความสามารถในการเสนอเรื่องทีจ่ ะพิจารณาตอที่ประชุม ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 ทักษะความเชี่ยวชาญหรือประสบการณทจี่ ําเปน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 คุณลักษณะอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตอการปฏิบตั ิงาน (ยกเวนความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ และความสามารถ
ในการสื่อความหมาย ซึง่ ไดกําหนดไวแลวในแบบประเมิน)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………….(ผูจัดทํา)
(……………………………)
ตําแหนง……………………………..
วันที…
่ ………………………

ลงชื่อ……………………………..(ผูจัดทํา)
(…………………………….)
ตําแหนง……………………………….
วันที่……………………………

ตอนที่ 3 การประเมิน

ประเมินครั้งที่ 1
รายการประเมิน

องคประกอบทีใ่ ชพิจารณาในการประเมิน

หมวด 1 องคประกอบ ก. ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานทีป่ ฏิบัติ
พิจารณาจาก
2.1 งาน…………...
1) ความรอบรู ความชํานาญ ความ
…………….
สามารถในงานที่ปฏิบัติและงานอื่นที่
เกี่ยวของ
2) ความเขาใจในนโยบายและ
เปาหมาย
ของหนวยงาน
3) ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการ
ปฏิบัติงานปจจุบนั และการพัฒนา
ปรับปรุงความรู ความเขาใจ ความสนใจ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเพื่อที่จะรับงานที่
สูงขึ้นได ฯลฯ
ข. คุณภาพของงาน
พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จในเวลาทีก่ ําหนด ความถูกตอง
แมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความ
เปนระเบียบเรียบรอยของงาน ฯลฯ

ประเมินครั้งที่ 2

ดี ดี พอใ ตอง ดี ดี พอ
มาก
ช แกไข มาก
ใช

ตอง
แกไข

ตอนที่ 3 การประเมิน (ตอ)

ประเมินครั้งที่ 1
รายการประเมิน

องคประกอบทีใ่ ชพิจารณาในการประเมิน

หมวด 2 ความรับผิดชอบ พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ
ตอหนาที่
และความมั่งมั่นทีจ่ ะทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแก
ทางราชการ มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตลอดทั้งไมละเลยตองานและ
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลงานที่
เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด 3 ความประพฤติ

หมวด 4 คุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับตําแหนง
4.1 ความอุตสาหะ

พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ
ทวงที วาจา การวางตัว รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม ดานตาง ๆ ที่
จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และหนวยงานฯลฯ

พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และ
เอาใจใสในหนาที่การเงิน กระตือรือรน
ในการปฏิบัตงิ าน อุทิศเวลาใหกับทาง
ราชการและมีความขยันหมั่นเพียร ฯลฯ

ประเมินครั้งที่ 2

ดี ดี พอใ ตอง ดี ดี พอ
มาก
ช แกไข มาก
ใช

ตอง
แกไข

ตอนที่ 3 การประเมิน (ตอ)

ประเมินครั้งที่ 1
รายการประเมิน

องคประกอบทีใ่ ชพิจารณาในการประเมิน

4.2 มนุษยสัมพันธ

พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับ
ในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ
แกไข และลดขอขัดแยงกับอาจจะเปน
อุปสรรคตองานราชการ และ/หรือความ
สามารถในการสรางความสัมพันธอันดี
กันประชาชน หรือผูมาติดตอ รวมทั้ง
เต็มใจในการใหความชวยเหลือและ
บริการผูมาติดตอ ฯลฯ

4.3 ความสามารถใน
การสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ทั้งดวยวาจา หรือลายลักษณอกั ษร
ความสามารถในการใชภาษีอยาง
เหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูล ขาวสาร
การบันทึกหรือการรายงานตาง ๆ ฯลฯ
4.4 อื่น ๆ
…………………...
………………….
………………….

ประเมินครั้งที่ 2

ดี ดี พอใ ตอง ดี ดี พอ
มาก
ช แกไข มาก
ใช

ตอง
แกไข

ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 1
ความเห็นของผูประเมิน
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………….ผูขอรับการประเมิน
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….
วันที…
่ …….………………………..……
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน ดังนี้ (พรอมระบุเหตุผล)
หมวด 1 …………………………………………………………………………………….
หมวด 2 …………………………………………………………………………………….
หมวด 3 …………………………………………………………………………………….
หมวด 4 …………………………………………………………………………………….
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ่ )………………………………….
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….

วันที…
่ …….………………………..……
ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 1
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
( ) เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ดังนี้ (พรอมระบุเหตุผล)
หมวด 1 …………………………………………………………………………………….
หมวด 2 …………………………………………………………………………………….
หมวด 3 …………………………………………………………………………………….
หมวด 4 …………………………………………………………………………………….
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ่ )………………………………….
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….
วันที…
่ …….………………………..……

ตอนที่ 5 สรุปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 2
ความเห็นของผูประเมิน
( ) ผานการประเมิน สมควรเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
( ) ไมผานการประเมิน ตองประเมินใหม
เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………………..
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ……………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)………………………………….ผูขอรับการประเมิน
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….
วันที…
่ …….………………………..……
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน สมควรเลื่อนตําแหนง
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน แตยังไมสมควรเลื่อนตําแหนง เพราะ……………………………
………………..………………………………………………………………………………….
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน แตสมควรเลื่อนตําแหนง เพราะ……………………………
………………..………………………………………………………………………………….
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน และยังไมสมควรเลื่อนตําแหนง เพราะ……………………………
………………..………………………………………………………………………………….
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ่ )………………………………….
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….
วันที…
่ …….………………………..……

ตอนที่ 5 สรุปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 2 (ตอ)
ความเห็นของปลัดเทศบาล
( ) เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ สมควรเลื่อนตําแหนง
( ) เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ยังไมสมควรเลื่อนตําแหนง
เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………………..
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ สมควรเลื่อนตําแหนง
เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………………..
( ) ไมเห็นดวยกับการประเมินของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ยังไมสมควรเลื่อนตําแหนง
เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………………..
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรี
ในการเลื่อนและแตงตั้งผูรับการประเมินขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)………………………………….
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………….
วันที…
่ …….………………………..……

เกณฑการประเมินในแบบประเมินการปฏิบัตงิ านและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
หมวด 1 องคประกอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ก) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก
1. ความรอบรู ความชํานาญ ความสามารถในงานทีป่ ฏิบัติ และงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
2. ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
3. ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบตั ิงานปจจุบัน และการพัฒนาปรับปรุง
ความรู ความเขาใจ ความสนใจ ที่จะนําไปใชปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเพื่อที่จะรับงานที่สูงขึ้นได
ฯลฯ
ดีมาก หมายถึง

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความรวดเร็ว เปนระบบ

ระเบียบ
โดยไมตองควบคุมและติดตาม มีความรอบรู ความชํานาญ
และความสามารถในการวางแผนอยางละเอียดรอบคอบทุก
ขั้นตอน มีความคิดริเริ่มและหาวิธีการ ตลอดจนเทคนิคใหม ๆ
มาใชในการปรับปรุงงานใหดีขนึ้ อยูเสมอ ๆ สามารถแกปญ
 หา
ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และแสดงความคิดเห็นที่เปนไปไดอันเปน
ประโยชนตองาน โดยอาศัยคําแนะนํานอยมาก สนใจศึกษา
และปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กีย่ วของมากเปนพิเศษทุกครั้งทีม่ ีโอกาส
ดี หมายถึง

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายคอนขางรวดเร็ว เปนระบบ ระเบียบ
โดยตองการการควบคุมและติดตามนอยครั้ง ใชความรอบรู
ความชํานาญ และความสามารถในการวางแผนงานคอนขาง
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มและหาวิธีการ ตลอดจน
เทคนิคใหม ๆ มาใชในการปรับปรุงงานใหดีขึ้นเปนบางครัง้
สามารถแกปญหาตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นที่เปนไปไดอัน
เปนประโยชนตองาน โดยอาศัยคําแนะนําปานกลาง สนใจ
ศึกษาและปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กี่ยวของแทบทุกครั้งที่มีโอกาส

ดี หมายถึง

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายคอนขางชา ไมคอยมีระบบ
ระเบียบ ตองการการควบคุมติดตามการวางแผนและการปฏิบัติ
งานแทบทุกขั้นตอน มีความคิดริเริ่มและหาวิธีการ ตลอดจน
เทคนิคใหม ๆ มาใชในการปรับปรุงงานใหดีขึ้นนอยมาก ตอง

อาศัยคําแนะนําในการแกปญ
 หาตาง ๆ และความคิดเห็นอันเปน
ประโยชนตองานแทบทุกครั้ง สนใจศึกษาและปฏิบัติงานอืน่ ที่
เกี่ยวของนอยมาก
ตองแกไข หมายถึง ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายชามาก ไมมีระบบ ระเบียบ
ตองการการควบคุมดูแลติดตามการวางแผนและการปฏิบัติงาน
มากกวาปกติทุกขั้นตอน ไมเคยมีความคิดริเริ่ม และวิธีการ
ตลอดจนเทคนิคใหม ในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ตองอาศัยคํา
แนะนําในการแกไขปญหาตางๆและความคิดเห็นอันเปน
ประโยชน
ตองานทุกครั้ง ไมสนใจศึกษาและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกีย่ วของ
ข) คุณภาพของงาน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
คํานึงถึงความสําเร็จในเวลาที่กําหนด ความถูกตองแมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของงาน ฯลฯ
ดีมาก หมายถึง

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จกอนเวลาที่กําหนดทุกครั้ง ไดปริมาณงานสูง

กวา
เปาหมายหรือความคาดหวังโดยที่ผลงานนั้นถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ ไมตองปรับปรุงแกไข และไมเกิดปญหาตามมาภายหลัง
ดี

หมายถึง

พอใช หมายถึง

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จกอนเวลาที่กําหนดเปนบางครั้ง สวนมากจะ
สําเร็จตามเวลาที่กําหนด ไดปริมาณงานตรงตามเปาหมายหรือ
ความคาดหวัง โดยที่ผลงานนั้นถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตอง
ปรับปรุงแกไขนอยมาก และไมเกิดปญหาตามมาภายหลัง
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเวลาที่
กําหนในระดับปานกลาง ซึ่งงานที่สําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ไดปริมาณงานใน
ระดับที่ยอมรับไดโดยที่ผลงานนั้นตองปรับปรุงแกไขแทบทุกครั้ง
ผลงานอื่นทีเ่ กี่ยวของไมปรากฏเห็นเดนชัด

ตองแกไข หมายถึง ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จภายหลังเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง ไดปริมาณงานไมตรงตามเปาหมายหรือความ

คาดหวัง ผลงานตองปรับปรุงแกไขจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ ไมปรากฏผลงานอื่นที่เกีย่ วของ

หมวด 2 ความรับผิดชอบตอหนาที่ พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่
จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ตลอดทั้งไมละเลยตองาน และพรอมทีจ่ ะรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ดีมาก หมายถึง มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุงมั่นทํางานในหนาที่ และความรับ
ผิดชอบตามที่ไดรับคาดหวัง และมีประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้ง
เปนที่ไววางใจไดเปนพิเศษ อาจมีขอบกพรองอยูบางแตยอมรับ
ขอบกพรองของงานตรวจสอบและแกไขไดดวยตนเองทุกครั้ง
ตรงตอเวลาในการประชุมนัดหมาย และปฏิบัติงานโดยทั่วไป
จะเริ่มปฏิบตั ิงานกอนและเลิกงานหลังเวลาที่กําหนดเสมอ ๆ
ไมเคยหยุดงาน หรือหยุดงานนอยมาก แสวงหางานในความรับ
ผิดชอบและงานอื่นที่เกี่ยวของโดยไมเลือกและเกีย่ งงาน
ดี

หมายถึง

พอใช หมายถึง

มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุงมั่นทํางานในหนาที่ และความรับ
ผิดชอบและงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหงานสําเร็จตามเปา
หมายหรือความคาดหวัง และมีประสิทธิภาพทุกครั้ง เปนที่
ไววางใจไดในระดับคอนขางสูง ยอมรับขอบกพรองของงาน
ตรวจสอบและแกไขไดโดยยอมรับคําแนะนําจากผูอื่น ตรงตอ
เวลาในการประชุมนัดหมายและปฏิบัติงานในหนาที่โดยไม
เกี่ยงงาน ปฏิบัติงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย

มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุงมั่นทํางานในหนาที่และความรับ
ผิดชอบนอยมาก การทํางานสําเร็จไดตองมีผูตรวจสอบและให
คําแนะนําในการแกไขแทบทุกงาน ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลางรูงานในหนาที่แตเกีย่ งงานและถือ
ปฏิบัติงานที่งายกวาบางเปนบางครั้ง
ตองแกไข หมายถึง ไมมีความตั้งใจในการทํางานในหนาที่ การทํางานสําเร็จไดตอง

มีผูตรวจสอบและแกไขใหทุกงาน ไมเปนที่ไววางใจ ไมตรงตอ
เวลามักเริ่มปฏิบัติงานหลังเวลาและเลิกกอนเวลาที่กําหนด
เกี่ยงงานและเลือกปฏิบัติงานที่งายกวาทุกครั้งทีม่ ีโอกาส

หมวด 3 ความประพฤติ พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การวางตัว
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ ทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนปฏิบัตติ าม
ระเบียบราชการและหนวยงาน ฯลฯ
ดีมาก

ดี

หมายถึง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ กระทําสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนหลักแมจะตองเสียสละประโยชนสวนตนบางก็
กระทําดวยความยินดีเต็มใจทกครั้ง การแตงกายและ
การวางตัวเหมาะสมมากและถูกกาละเทศะปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของทางราชการและหนวยงานอยางเครงครัดเพื่ออุดมการณ

หมายถึง

พอใช หมายถึง

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ กระทําสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมบอยครั้ง การแตงกายและการวางตัวเหมาะสมและถูก
กาละเทศะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและหนวยงาน
เพื่อมิใหถูกตําหนิ
ไมคอยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ถาจะตองทําเพื่อประโยชนสวน
รวมจะตองคํานึงถึงผลไดผลเสียโดยไมยอมใหเสียผลประโยชน
สวนตน การแตงกายและการวางตัวอยูในระดับที่ยอมรับไดปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยของทางราชการและหนวยงานเพื่อมิใหถูก
ลงโทษ

ตองแกไข หมายถึง ไมมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ กระทําสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนตนเปนหลัก การแตงกายและการวางตัวไมเหมาะสมและไม
ถูกกาละเทศะบอยครั้งที่สุด หาวิธีหลบเลี่ยงทีจ่ ะไมปฏิบัตติ าม
ระเบียบวินัยของทางราชการและหนวยงาน โดยไมใหผูอื่นเห็น
ความผิดอยูเสมอ
หมวด 4 คุณลักษณะทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง
4.1 ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่การเงิน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร ฯลฯ

ดีมาก หมายถึง มีความขยันหมัน่ เพียร เอาใจใส และกระตือรือรนในการปฏิบัติ
งานในหนาที่งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวของทุกงาน
ใหสําเร็จไดดวยดีทุกครั้ง อุทิศเวลาใหกับทางราชการโดยไมตอง
มีใครบังคับ ปฏิบัติงานดวยความมานะ พยายามและอดทน
อยางเห็นไดชัดและมีความพรอมในการปฏิบัตงิ านตลอดเวลา
โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหาตาง
ดี หมายถึง
มีความขยัน เอาใจใส และกระตือรือรนในการปฏิบัติงานในหนาที่
และงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จไดทุกครั้ง อุทิศเวลาใหกับ
ทางราชการในระดับปานกลาง ปฏิบัติงานดวยความมานะพยายาม
เห็นไดคอนขางชัด โดยไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ
พอใช หมายถึง

มีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมายไมสม่ําเสมอ บางครั้งไมตั้งใจ อุทิศเวลาใหกับทาง

ราชการ
เพราะหนาที่บังคับ มีความมานะพยายามในการแกปญหาตาง ๆ
นอยแตอยูในระดับทีย่ อมรับได
ตองแกไข หมายถึง ไมมีความขยันหมั่นเพียร และความเอาใจใสในการปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงาน
ดวยความเฉื่อยชา ไมมีความมานะพยายามในการขจัดปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ สรางปญหาในการควบคุมและติดตามงานแกผู
บังคับ
บัญชาและเพื่อนรวมงานอยูเนือง ๆ ไมอุทิศเวลาใหกับทาง
ราชการ
4.2 มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัตงิ านรวมกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไข
และลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ และหรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอ รวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมา
ติดตอ ฯลฯ
ดีมาก
ประสิทธิภาพ

หมายถึง

มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
สูงสุดใชหลักของเหตุผลในการแกปญ
 หาและขอขัดแยงตาง ๆไดอยาง

ดี

ทุกครั้ง มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหทํางานรวมกันได
อยาง
ราบรืน่ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นทีถ่ ูกตองดวยเหตุผลและ
เหมาะสม
กวาแมวาจะไมตรงกับความเห็นของตนก็ตาม ไมมีอคติ ยอมรับ
ในความแตกตางระหวางบุคคลกระตือรือรนในการใหบริการและ
ความชวยเหลือแกผูมาติดตอราชการอยางแข็งขันและเต็มใจทุกครั้ง
ในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ และ/หรือในและนอกเวลาราชการ
ดี

หมายถึง

มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

พอใช
ชวย

ทุกครั้ง แมจะมีปญหาและขอขัดแยงบางก็ไมเปนสาเหตุใหเกิด
ความแตกแยกในหมูค ณะ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นที่
ถูกตองดวยเหตุผลและเหมาะสมกวา ใหบริการและความ
ชวยเหลือแกผูมาติดตอราชการในหนาทีค่ วามรับผิดชอบดวย
ความเต็มใจทุกครั้ง
หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได แตการใหความ
เหลือในการทํางานเปนไปตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย ไม
คัดคานและตอตานอยางเห็นไดชัด แตก็ไมยอมรับในความ
คิดเห็นที่ขัดแยงกับคน ใหบริการและความชวยเหลือแกผมู า
ติดตอราชการในหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะเทาที่ไมสามารถ
เลี่ยงได หรือมักจะหาเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการใหความ
ชวยเหลืออยางไมเต็มใจและเฉื่อยชาอยางเห็นไดชัด

ตองแกไข หมายถึง มีปญหาทุกครั้งที่ตองปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น มีอคติและชอบตําหนิ
ผูอื่น
มักหลีกเลี่ยงในการใหบริการแกผูมาติดตอราชการ หากเปนงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงไมได จะบริการและ
ชวยเหลืออยางไมเต็มใจและเฉื่อยชาอยางเห็นไดชัด
4.3 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใ ตบงั คับบัญชา และเพื่อน

รวมงาน ทัง้ ดวย วาจากหรือลายลักษณอักษร ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม
เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารการบันทึกหรือการรายงานตาง ๆ ฯลฯ
ดีมาก หมายถึง มีความสามารถในการเปนผูสื่อสารที่ดีในทุกแงมุม ทั้งการพูด การ
ฟง
และการเขียน สามารถอธิบายชี้แจงและแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานที่ไดรบั มอบหมายให
ผูบังคับบัญชาผูใ ตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และประชาชน
ทั่วไปเขาใจไดอยางชัดเจน รวมทั้งมีความสามารถในการใช
ภาษาพูดและภาษาเขียนไดอยางถูกตองกระทัดรัด ชัดเจน
เขาใจงาย และเหมาะสมในทุกโอกาส
ดี

หมายถึง

มีความสามารถในการเปนผูสื่อสารที่ดีทงั้ ในการพูด การฟง และ
การเขียน อธิบาย ชี้แจง และแสดงความคิดเห็นในเรื่องทีเ่ กีย่ วของ
กับงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหผูบังคับบัญชา ผูใต

บังคับ
บัญชา เพื่อนรวมงาน และประชาชนทั่วไปเขาใจไดอยางชัดเจน
เกือบ
ทุกครั้ง จะมีบกพรองบางก็ไมกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ
รวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาพูดแทนภาษาเขียนไดอยาง
ถูกตองเขาใจงายและเหมาะสมในทุกโอกาส

พอใช หมายถึง

มีความสามารถในการสื่อสารทัง้ ในการพูด การฟง และการเขียนใน
ระดับปานกลาง สามารถอธิบาย ชี้แจง และแสดงความคิด
เห็นในเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับงานในหนาที่ใหผูบังคับบัญชา ผูใต
บังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและประชาชนทั่วไปได แตมีขอ
สังเกตซักถามบอยครั้งการใชภาษีพูดและภาษาเขียนเขาใจคอน
ขางยาก ในการเขียนรายงานตาง ๆ ตองแกไขเกือบทุกครัง้ แต
อยูในระดับที่ยอมรับได

ตองแกไข หมายถึง มีปญหาในการสื่อสาร ไมสามารถอธิบายชี้แจงใหผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและประชาชนทั่วไปเขาใจได

ไมมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทีจ่ ะใหผูอื่นเขาใจ
ได การใชภาษาพูด และภาษาเขียนวกวน สับสน ไมถกู ตอง
เหมาะสม ตองแกไขปรับปรุงทุกครั้ง

คําชี้แจงเกีย่ วกับแบบประเมินบุคลในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งเปนตําแหนงระดับควบ
1) วัตถุประสงค
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานฉบับนี้ใชสําหรับประเมินเพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาล
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ดังตอไปนี้
1.1 เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 2 และระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
1

1.2 เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 3 และระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
2
1.3 เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 4 และระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
3
รวมทั้งเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 5 สําหรับผูทจี่ บการศึกษาไดรับวุฒิที่เทียบไดไมต่ํากวา
ปริญญาโท
2) การกําหนดเวลาประเมิน แบงออกได ดังนี้
2.1 ระดับควบขั้นตน เชน การเลื่อนจากผูดํารงตําแหนงในระดับ 1 ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนงในระดับ 2 ของสายงานนั้น หรือการเลื่อนจากผูดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงในระดับ 4 ของสายงานนั้น กําหนดการ
ประเมิน ดังนี้
การประเมินครั้งที่ 1 ใหประเมินเมื่อบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติงานครบ 1 ป ในกรณีที่
เปนตําแหนงซึ่งบรรจุบุคคลเขารับราชการในระดับ 1 และระดับ 2 และในกรณีที่เปนตําแหนงซึ่งบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในระดับ 3 และระดับ 4 การประเมินใหใชแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
การประเมินครั้งที่ 2 ใหประเมินหลังจากที่บคุ คลดังกลาวมีคุณสมบัตคิ รบถวนที่จะ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น กลาวคือ นอกจากจะมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงแลว จะตองไดรับเงินเดือนเปนไปตามหลักเกณฑของผูทจี่ ะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นตามที่ ก.ท.กําหนดดวย การประเมินใหประเมินจากแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัตงิ าน เพื่อ
พิจารณาเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบ
2.2 ระดับควบขั้นสูง เชน การเลื่อนจากผูดํารงตําแหนงในระดับ 2 ของสายงานทีเ่ ริ่มตน
จากระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนงในระดับ 3 ของสายงานนั้น หรือการเลื่อนจากผูดํารงตําแหนงในระดับ 4
ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงในระดับ 5 ของสายงานนั้น กําหนดการประเมิน ดังนี้

การประเมินครั้งที่ 1 ใหประเมินบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติงานครบ 2 ป การ
ประเมินใหประเมินจากแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัตงิ านเพื่อพิจารณาเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตัง้ ให
ดํารงตําแหนงในระดับควบ

การประเมินครั้งที่ 2 ใหประเมินหลังจากที่บคุ คลดังกลาวมีคุณสมบัตคิ รบถวนที่จะ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น กลาวคือ นอกจากจะมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงแลวจะตองไดรับเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของระดับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งดวย การประเมิน
ใหประเมินตามแบบประเมินเดียวกับการประเมินครั้งที่ 1
3) การดําเนินการประเมิน
3.1 การกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่
จะประเมิน
3.1.1 ใหผูบังคับบัญชาอยางนอย 2 ระดับ เปนผูกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ความรู ความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน (ตอนที่ 2) ดังนี้
ก. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง หมายถึง ในแตละตําแหนงใหกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบขอบเขตของงานที่สําคัญ ทั้งงานที่เปนงานหลักและงานดานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ใหชดั เจน
ข. ความตองการของตําแหนง หมายถึง ตําแหนงทีจ่ ะประเมินตองการ
ปฏิบัติงานซึง่ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และคุณลักษณะซึ่งจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใน
ดานความรูความสามารถ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ รวมทัง้ คุณลักษณะอื่น ๆ อยางไรบาง
3.1.2 หลังจากที่ไดกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบและความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนงทีจ่ ะประเมินแลว ใหผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดงานที่จะประเมิน (ตอนที่ 3) ในแตละ
ตําแหนงวาควรพิจารณางานใดเปนงานซึ่งจะตองนํามาประเมิน ทั้งนี้ งานดังกลาวจะครอบคลุมทุก ๆ
ดาน หรือเปนสวนหนึ่งของหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงก็ได และงานที่จะประเมินนั้นควรเปนงานซึ่ง
ถือไดวาเปนงานหลักทีม่ ีความสําคัญของตําแหนงนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ควรกําหนดงานทีจ่ ะประเมินไมนอยกวา 2
งานยกเวนกรณีที่ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบไมกวางขวางนักก็อาจกําหนดนอยกวานีก้ ็ไดตามความ
เหมาะสม
3.1.3 กอนการประเมินควรแจงใหผูรับการประเมินไดทราบไวลวงหนา ทั้งในดาน
หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงทีจ่ ะประเมิน

3.2 ผูประเมิน คือผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูรับการประเมินเปนผูประเมินทั้ง 4 หมวด รวมทั้งใหสรุปความเห็นและขอสังเกตดวย หลังจากนัน้ จึงเสนอ
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ และปลัดเทศบาลเปนผูพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามลําดับ ในกรณีที่
การประเมินครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ

ที่สูงขึ้น ถาผลการประเมินไมสอดคลองกันในแตละระดับใหปลัดเทศบาลเปนผูสรุปความเห็นทั่วไป รวมทั้ง
ขอสังเกตใหผูมีอํานาจบรรจุ เปนผูพจิ ารณาวาจะเห็นสมควรเลื่อนพนักงานดังกลาวหรือไม
3.3 วิธีการประเมิน
3.3.1 เมื่อครบกําหนดเวลาประเมินครั้งที่ 1 ตามที่ระบุไวในกําหนดเวลาประเมิน
ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในตอนที่ 1
3.3.2 การประเมินครั้งที่ 1 ใหผูประเมินเสนอผลการประเมินใหผูบงั คับบัญชา
เหนือขึ้นไป 1 ระดับ จนกระทั่งถึงผูบงั คับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาสวนการประเมิน
ครั้งที่ 2 ใหผูประเมินดําเนินการเชนเดียวกันกับการประเมินครั้งที่ 1 โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงนายกเทศมนตรี
3.3.3 ผูประเมินตองประเมินใหครบทั้ง 4 หมวด คือ หมวดองคประกอบเกี่ยวกับงาน
ที่ปฏิบัติ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน หมวดความ
รับผิดชอบตอหนาที่ หมวดความประพฤติ และหมวดคุณลักษณะอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง
3.3.4 ในการประเมินแตละหมวด ใหผูประเมินเปนผูพิจารณาวาจากหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบและความรูความสามารถทีต่ องการของตําแหนงที่จะประเมินในตอนที่ 2 ผูรับการประเมินได
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มีความรู ความสามารถตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ สอดคลองกับความ
ตองการของตําแหนงทีจ่ ะประเมินอยูใ นระดับใด โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑการประเมินในแบบประเมิน
การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนงตามที่กําหนดไว
3.3.5 กรณีที่ไมผานการประเมินครั้งที่ 1 ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาเปนผูแจงผลการประเมินดังกลาวใหผูรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข
เพื่อใหผูรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมในคราวประเมินครั้งตอไป โดยไมตองทําการ
ประเมินใหมสวนการประเมินครั้งที่ 2 หากปรากฏวาไมผานการประเมิน นอกจากตองแจงใหผูรบั การ
ประเมินปรับปรุงแกไขพัฒนาตนเองแลว จะตองทําการประเมินใหมหลังจากระยะเวลา 3 เดือน นับจาก
การประเมินครั้งที่ 2

3.4 หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาผานการประเมินจะตองไดรับผลการประเมินอยูใ นระดับ ดังนี้

หมวด 1 องคประกอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ คือดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานและคุณภาพของงานตองไดผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไปทั้ง 2 ดาน และทุกงานที่
ประเมิน
หมวด 2 ความรับผิดชอบตอหนาที่ตองไดผลจากการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
หมวด 3 ความประพฤติตองไดผลการประเมินอยูในระดับพอใชขึ้นไป
หมวด 4 คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตองไดผลการประเมินอยู
ในระดับพอใชทุกรายการ
สําหรับการประเมินครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ถาความเห็นของผูประเมินแตกตางกันไป ใหถือความเห็นของผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาเปนสําคัญ

วิธีการและแบบประเมิน
ประกอบหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ
******************************
1. แบบประเมิน จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
สายงานเริ่มตนระดับ 1 และระดับ 2
สายงานเริ่มตนระดับ 3
แบบ 1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
แบบ 1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
แบบ 2 แบบประเมินตําแหนงฯ สายงานที่
แบบ 3 แบบประเมินตําแหนงฯ ในสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 1 – 2 (ถามี)
เริ่มตนจากระดับ 3 (ถามี)
แบบ 4 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบ 5 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบ 6 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน แบบ 7 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
แบบ 8 แบบสรุปผลการคัดเลือกฯ
แบบ 8 แบบสรุปผลการคัดเลือกฯ
2. รายการประเมิน
กําหนดรายการประเมิน ดังนี้
2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
(1) คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) คุณสมบัติที่กําหนดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ไดแก
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
- อัตราเงินเดือน
2.2 การประเมินตําแหนง (ถามี)
(1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.ท.กําหนด
(2) การปรับระดับตําแหนงใหสงู ขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะพิจารณาปรับ
ระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงเพื่อเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน
อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการ

ทํางานจริงในพืน้ ที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานที่ขาราชการผูนนั้ รับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอื่น ๆ
-22.3 การประเมินบุคคลและผลงาน
2.3.1การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประกอบดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ ความอุตสาหะ
ความคิดริเริ่ม การแกไขปญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานรวมกับผูอนื่ การพัฒนาตนเอง
2.3.2 การประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานการบริหารและจัดระบบงาน
(2) คุณภาพของผลงาน ไดแก ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของ
วิธีการปฏิบัติ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
2.3.3 การสัมภาษณขอรับการประเมิน
อนึ่ง หากคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นความจําเปนทีจ่ ะตองกําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม
ไปจากทีก่ ําหนดไวขางตนหรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ เชน การทดลองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็
อาจพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมของแตละตําแหนง
3. ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบประเมิน
พนักงานเทศบาลผูมคี ุณสมบัตคิ รบถวน ยื่นขอรับการประเมินตามแบบประเมินที่กําหนดในขอ 1
จํานวน 3 ชุด โดยผลงานทีจ่ ะนํามาประเมิน ไดแก
(1) ตําแหนงในสายทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 1 - 2 เปนผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ราชการที่ปฏิบัติ
และสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึน้ แตงตั้ง มีเอกสารหลักฐาน
สามารถตรวจสอบไดและแสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรูความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เปนที่ประจักษชัด ทั้งนี้ ตองเปนผลงานซึ่งไดกระทําขึน้ ในระยะเวลาไมเกิน 2 ปและเสนอผลงานไดไม
เกิน 3 ชิ้น โดยใหเรียงตามลําดับความสําคัญ
(2) ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3 เปนผลงาน ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของ
งานที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านตามปกติในตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบของผูข อประเมิน และเปนผลงานที่
แสดงถึงการใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ ที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงาน
เฉพาะทาง
ทั้งนี้ ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยากซับซอนในการ
ดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือการผลิตผลงานดังกลาว และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน

เชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการดานอื่นทีเ่ กี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
-3(1) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน
(2) ไมใชผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธทเี่ ปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
(3) กรณีทเี่ ปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคนจะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวม
ในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน
นั้นและจากผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ ใหผูขอรับการประเมินสงผลงานไดไมเกินคนละ 3 เรื่อง โดยใหเรียงลําดับตามความสําคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ใหหนวยงานการเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะหและประเมินตําแหนงตามแบบประเมินตําแหนงฯ (แบบ 2 หรือแบบ 3)
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (แบบ 1 ตอนที่ 2) โดย
ใหตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติกําหนดเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขฯ หากผูรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถวน ก็ใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตอไป หรืออาจดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 มาใน
คราวเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ใหผบู ังคับบัญชาระดับต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง 1 ชั้น และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ของผูรับการประเมินดําเนินการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลตามแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ 2 หรือแบบ 3 ตอนที่ 1 – 2) และตรวจสอบให
คํารับรองผลงานในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7 ตอนที่ 2) สงแบบประเมิน
ใหหนวยงานการเจาหนาที่นําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อพิจารณาประเมินในผลการปฏิบัติงานตอไป
(2) ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3 ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา และปลัดเทศบาล ของผูรับการประเมินดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ 4 หรือแบบ 5 ตอนที่ 1 – 2) และตรวจสอบใหคํารับรองผลงานใน
แบบแสดง รายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7 ตอนที่ 3)
(3) ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ (1) และ (2)
พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวใหเปนคะแนน
โดยใหใชเกณฑกําหนดระดับการประเมินโดยประมาณ ดังนี้

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองแกไข

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไดคะแนน 91 – 100%
ของคะแนนเต็ม
ไดคะแนน 71 – 90%
ของคะแนนเต็ม
ไดคะแนน 60 – 70%
ของคะแนนเต็ม
ไดคะแนนต่ํากวา 60%
ของคะแนนเต็ม
-4(4) ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบงั คับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคลไมต่ํากวา
รอยละ 60 และผูบังคับบัญชาในระดับทีเ่ หนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคลองวา “ผาน” จึงจะถือวาเปนผูที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล แลวจึงเสนอผลงานตอไปได ในกรณีที่ผบู ังคับบัญชาแตละระดับมี
ความเห็นกรณี “ผานและไมผาน” แตกตางกัน ใหเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาชี้ขาดตามแบบประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล (แบบ 4 หรือแบบ 5 ตอนที่ 3)
ในกรณีที่ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลก็ไมตองมีการประเมินตําแหนงและผลงาน
โดยใหผูบงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง แจงผลการประเมิน
ดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูขอรับการประเมินปรับปรุง
พัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป โดยใหยื่นแบบขอประเมินใหมไดตามระยะเวลาที่ ก.ท.จ.กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
(1) คณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาประเมินผลงานจากแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
โดยใชขอมูลจากแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลมาประกอบการ
พิจารณา ใหกรรมการแตละคนแยกกันพิจารณาใหคะแนนประเมินผลงานตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดใน
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และใหคะแนนของผลงานแตละชิ้น
มาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ย จากนั้นใหเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมคะแนนของกรรมการทุกคนเขาดวยกัน
แลวหาคาเฉลี่ย
(2) ผูผานการประเมินผลงานจะตองไดรับคะแนนการประเมินผลงานไมต่ํากวารอยละ 60 โดย
ถือผลคะแนนรวมของกรรมการประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย 3 คน เฉลีย่ รวมกันแลวเปนหลัก
ในการกรอกใหคะแนนประเมินตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ทําการมอบหมายใหกรรมการ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณากรอกแบบดังกลาว
ประกอบดวย หัวหนาสวนที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูรับการประเมิน หัวหนาสวนที่มีความรูความ
ชํานาญงาน
ในสายงานและตําแหนงที่ประเมิน และประธานกรรมการ หรือหัวหนาสวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมในแตละสายงานหรือตําแหนงทีท่ ําการประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 การสัมภาษณผูรับการประเมิน

(1) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ดําเนินการจัดสัมภาษณผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด โดยผูที่ผานการสัมภาษณตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม
(2) เมื่อดําเนินการประเมินผลงานและสัมภาษณเสร็จสิน้ แลว ใหคณะกรรมการประเมินผล
งานฯ ประชุมสรุปผลการคัดเลือกตามแบบสรุปผลการคัดเลือกขาราชการฯ (แบบประเมินหมายเลข 6)
โดยใหพจิ ารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล การประชุมของ
คณะกรรมการฯ ใหจดบันทึกการประชุมทุกครั้งและเก็บไวเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ
(3) ใหหนวยงานการเจาหนาทีจ่ ัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการประเมิน จําแนกตามตําแหนงและ
ระดับพรอมแบบประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวของเสนอ ก.ท.จ.
-5ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ก.ท.จ.ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและใหความเห็นชอบแตงตัง้ พนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น แลวแจงมติใหเทศบาลเพื่อประกาศกําหนดตําแหนงและออกคําสั่ง
แตงตั้ง
ขั้นตอนที่ 7 การแตงตั้งและรายงานผล
เทศบาลประกาศกําหนดตําแหนงและออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แลวรายงานผล
ใหสํานักงาน ก.ท. (ผานประธาน ก.ท.จ.) โดยจัดสงแบบประเมินหมายเลข 1 (แบบตรวจสอบคุณสมบัติ
บุคคล) สําเนามติ ก.ท.จ.ประกาศกําหนดตําแหนงและคําสั่งแตงตั้งฯ จํานวน 2 ชุด ภายใน 7 วัน นับแต
วันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมจัดเก็บหลักฐานการประเมินไวในแฟมทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ
กรณีที่ไมผานการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาแจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูรับการประเมินปรับปรุง
พัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป โดยใหยื่นแบบขอประเมินใหมไดตามระยะเวลาที่ ก.ท.จ.กําหนด

เอกสารหมายเลข 1
บัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงพนักงานเทศบาล
แนบทายหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
**************************************
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
1. กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป
2. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน
ตําแหนงในสายงานเริ่มตนจาก ตําแหนงในสายงานเริ่มตนจาก ตําแหนงในสายงานเริ่มตนจาก ตําแหนงในสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
1. เจาหนาที่ธุรการ
1. เจาพนักงานธุรการ
1. เจาหนาที่วิทยาศาสตร
1. เจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย
การแพทย
2. เจาหนาที่พัสดุ
2. เจาพนักงานทะเบียน
2. ชางโยธา
2. นายชางโยธา
3. เจาหนาที่บันทึกขอมูล
3. เจาพนักงานสงเสริมการ
3. ชางสํารวจ
3. นายชางสํารวจ
ทองเที่ยว
4. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4. เจาพนักงานประชาสัมพันธ 4. ชางเขียนแบบ
4. นายชางเขียนแบบ
5. เจาหนาที่ทะเบียน
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5. ชางศิลป
5. นายชางศิลป
6. เจาหนาที่สงเสริมการ
6. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
6. ชางภาพ
6. นายชางภาพ
ทองเที่ยว
7. เจาหนาที่ปองกันและ
7. เจาพนักงานหองสมุด
7. ผูชวยเภสัชกร
7. ทันตสาธารณสุข
บรรเทาสาธารณภัย
8. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
8. เจาพนักงานศูนยเยาวชน
8. เจาหนาที่รังสีเทคนิค
8. สัตวแพทย
9. เจาหนาที่จัดเก็บรายได
9. เจาพนักงานสวนสาธารณะ 9. ชางเครื่องยนต
9. เจาพนักงานสุขาภิบาล
10. เจาหนาที่หองสมุด
10. เจาพนักงานการคลัง
10. ชางไฟฟา
10. เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
11. เจาหนาที่ศูนยเยาวชน
11. เจาพนักงานพัสดุ
11. เจาหนาที่วิทยาศาสตร
11. พยาบาลเทคนิค
12. เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
12. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 12. ชางผังเมือง
12. นายชางเครื่องยนต
13. เจาหนาที่สวนสาธารณะ
13. เจาพนักงานปองกันและ
13. โภชนากร
13. นายชางไฟฟา
บรรเทาสาธารณภัย

14. เจาหนาที่เทศกิจ
15. เจาหนาที่การคลัง

14. เจาหนาที่การประปา
15. เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
16. ผดุงครรภสาธารณสุข
17. เจาหนาที่สุขาภิบาล
18. เจาหนาที่พยาบาล

14. เจาพนักงานวิทยาศาสตร
15. เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน
16. นายชางผังเมือง
17. เจาพนักงานโภชนากร
18. ทันตานามัย
19. เจาพนักงานการประปา
20. เจาหนาที่รังสีการแพทย

เอกสารหมายเลข 2

บัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาล
ที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
แนบทายหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
*****************************************
ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
กลุมที่ 1 กลุมงานปฏิบัตชิ วยบริหารจัดการ
1. เจาหนาทีธ่ ุรการ
2. เจาพนักงานธุรการ
3. เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล
4. เจาหนาทีท่ ะเบียน
5. เจาพนักงานทะเบียน
6. เจาหนาทีเ่ ทศกิจ
7. เจาหนาทีป่ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุมที่ 2 กลุมการเงินและการคลัง
1. เจาหนาทีพ่ ัสดุ

2. เจาพนักงานพัสดุ
3. เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
5. เจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได
6. เจาพนักงานจัดเก็บรายได
7. เจาหนาทีก่ ารคลัง
8. เจาพนักงานการคลัง

กลุมที่ 3 กลุมงานสาธารณสุข
1. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2. เจาหนาทีส่ งเสริมสุขภาพ
3. เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
4. เจาหนาทีส่ ุขาภิบาล
5. เจาพนักงานสุขาภิบาล
6. เจาหนาที่พยาบาล
7. พยาบาลเทคนิค
8. เจาหนาที่วทิ ยาศาสตร
9. เจาพนักงานวิทยาศาสตร
10. ทันตสาธารณสุข
11. ทันตานามัย
12. เจาหนาทีว่ ิทยาศาสตรการแพทย
13. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
14. เจาหนาทีร่ ังสีเทคนิค
15. ผดุงครรภสาธารณสุข
16. โภชนากร
17. เจาพนักงานโภชนาการ
18. เจาหนาที่รงั สีการแพทย

กลุมที่ 4 กลุมงานชาง
1. ชางโยธา
2. นายชางโยธา
3. ชางสํารวจ

4. นายชางสํารวจ
5. ชางเขียนแบบ
6. นายชางเขียนแบบ
7. ชางผังเมือง
8. นายชางผังเมือง
9. ชางเครื่องยนต
10. นายชางเครื่องยนต
11. ชางไฟฟา
12. นายชางไฟฟา
กลุมที่ 5 กลุมงานเยาวชนและงานหองสมุด
1. เจาหนาทีห่ องสมุด
2. เจาพนักงานหองสมุด
3. เจาหนาทีศ่ ูนยเยาวชน
4. เจาพนักงานศูนยเยาวชน
5. เจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชน
6. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

กลุมที่ 6 กลุมงานเภสัชกร
1. ผูชวยเภสัชกร

กลุมที่ 7 กลุมงานสัตวแพทย
1. สัตวแพทย

กลุมที่ 8 กลุมงานประชาสัมพันธ
1. เจาหนาที่สง เสริมการทองเทีย่ ว
2. เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
3. เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ

4. เจาพนักงานประชาสัมพันธ
5. ชางภาพ
6. นายชางภาพ
7. ชางศิลป
8. นายชางศิลป

กลุมที่ 9 กลุมงานสวนสาธารณะ
1. เจาหนาที่สวนสาธารณะ
2. เจาพนักงานสวนสาธารณะ

กลุมที่ 10 กลุมงานประปา
1. เจาหนาทีก่ ารประปา
2. เจาพนักงานการประปา

เอกสารหมายเลข 3

บัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาล
แนบทายหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
*****************************************
ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3
1. กลุมงานวิชาการทั่วไป
1. เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน
2. บุคลากร
3. เจาหนาทีพ่ ัฒนาการทองเทีย่ ว
4. นักวิชาการคลัง
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
6. นักวิชาการจัดเก็บรายได
7. นักพัฒนาชุมชน
8. เจาพนักงานเทศกิจ
9. นักวิจัยการจราจร
10. เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
11. นักวิชาการประชาสัมพันธ
12. นักวิชาการสวนสาธารณะ
13. นักวิชาการศึกษา
14. สารวัตรนักเรียน

2. กลุมงานวิชาชีพและกลุมงานทักษะและ
ความชํานาญเฉพาะดาน
1. นิติกร
2. เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน
3. นักสังคมสงเคราะห
4. บรรณารักษ

15. เจาหนาที่สนั ทนาการ
16. นักวิชาการพัสดุ

เอกสารหมายเลข 4

บัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาล
ที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
แนบทายหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
*****************************************
ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3
กลุมที่ 1
1. บุคลากร
2. เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน
3. เจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร
4. เจาพนักงานเทศกิจ
กลุมที่ 3
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักสังคมสงเคราะห
กลุมที่ 5
1. นิติกร

กลุมที่ 2
1. นักวิชาการคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได
4. เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน
5. นักวิชาการพัสดุ
กลุมที่ 4
1. เจาหนาทีพ่ ัฒนาการทองเทีย่ ว
2. นักวิชาการประชาสัมพันธ
กลุมที่ 6
1. เจาหนาที่สนั ทนาการ
2. สารวัตรนักเรียน
3. นักวิชาการศึกษา
4. บรรณารักษ

กลุมที่ 7
1. นักวิชาการสวนสาธารณะ

กลุมที่ 8
1. นักวิจัยการจราจร

(แบบ 1)
แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบตั ิงานทีม่ ีประสบการณ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)

1. ชื่อผูขอรับการประเมิน.………………………………………………………………………………………
2. ตําแหนงปจจุบัน………………………………………ระดับ……………..ตําแหนงเลขที…
่ ………………..
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………………
กอง……………………….เทศบาล………………………อําเภอ…………………..จังหวัด………………
ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ…………………………………………………….
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………….บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา………………..…บาท
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………..ระดับ………ตําแหนงเลขที…
่ .…..……
งาน/ฝาย/กลุม…………………………..…………สวน….………………………อบจ……………………..
4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที…
่ ……..เดือน………………………พ.ศ……………..
อายุราชการนับถึงวันทีย่ ื่นขอประเมิน………….ป……………….เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบนั ที่บนั ทึกไวใน ก.พ.7)
คุณวุฒิ
วิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
………………………… ………………………… ………………………………. ………………………..
………………………… ………………………… ………………………………. ………………………..
………………………… ………………………… ………………………………. ………………………..
………………………… ………………………… ………………………………. ………………………..
………………………… ………………………… ………………………………. ………………………..
6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน

ป
……………
……………
……………
……………
……………

ระยะเวลา
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

หลักสูตร
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

สถาบัน
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ
วัน เดือน ป
ตําแหนง
ระดับ อัตราเงินเดือน
สังกัด
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
………………… ……………………………… ………… ………………. ………………………….
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)
ชื่อใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………
วันออกใบอนุญาต……………………………………………………วันหมดอายุ……………………………
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ
หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………….ผูขอรับการประเมิน
(………………………………..)
วันที…
่ …….………………………..……

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหนวยงานการเจาหนาที่)
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
( ) ไมตรง
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
( ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
( ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที…
่ ……………………………………….
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง (เฉพาะสายงานทีเ่ ริ่มจากระดับ 1 และ 2)
( ) ติดตอกัน 2 ป
( ) ไมติดตอกันแตครบ 2 ป
( ) อื่น ๆ ………………………………..
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ใหรวมถึงการดํารง
ตําแหนงในสายงานอื่นทีเ่ กีย่ วของ หรือเคยปฏิบตั ิงานอื่นที่เกีย่ วของ หรือเกื้อกูลดวย)
( ) ตรงตามที่ ก.ท.กําหนด (สายงานทีจ่ ะแตงตั้ง……..ป………เดือน สายงานเกื้อกูล……..ป………เดือน)
( ) ไมตรง (สายงานทีจ่ ะแตงตั้ง………..ป………เดือน สายงานเกื้อกูล……..ป………เดือน)
( ) สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพ ิจารณา
( ) อื่น ๆ
5. อัตราเงินเดือน
( ) ตรงตามหลักเกณฑ
( ) ไมตรงตามหลักเกณฑ…………………………………………..
6. ประวัติการดําเนินการทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ………………………………เมื่อ…………………………
( ) กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย
( ) กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั

สรุปผลการตรวจสอบผูรับการประเมิน
( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได
( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณาในเรื่อง
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
( ) ไมอยูในหลักเกณฑ (เหตุผล……………………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………….ผูตรวจสอบ
(………………………………..)
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …….………………………
(แบบ 2)
แบบประเมินตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

1. ตําแหนงเลขที…
่ ……………
ชื่อตําแหนง…………………………………….ระดับ……………….. ขอปรับเปนระดับ………………
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………..กอง/สํานัก…………………………………………….
2. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (เดิม) ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
3. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง(ใหม)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
องคประกอบ

1. หนาที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรแตมีแนวทางปฏิบัติและ
มาตรฐานชัดเจน (10 – 15 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากโดยอาศัยคําแนะนําแนวทางหรือคูมือ
ปฏิบัติงานที่มีอยูบ าง (16 – 20 คะแนน)

คะแนนเต็ม
30

คะแนนที่ไดรับ

เหตุผล

( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากโดยตองใชความคิดริเริม่
ประกอบกับวิธกี ารหรือแนวทางปฏิบตั ิที่มีอยู
(21 – 25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาคอนขาง
หลากหลาย ตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ
นอยมาก (26 – 30 คะแนน)

-2องคประกอบ

คะแนนเต็ม

2. ความยุงยากของงาน
( ) เปนงานที่ไมคอยยุงยากซับซอน มีคําแนะนําคูมือและ
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน (10 – 15 คะแนน)
( ) เปนงานทีเ่ ริ่มมีความยุง ยากซับซอนแตกตางไปจาก
แนวทางที่กําหนดไวเดิมบาง (16 – 20 คะแนน)
( ) เปนงาน ทีค่ อนขางยุงยากซับซอนมาก และมีความ
หลากหลายในวิธีการและแนวทางดําเนินงาน
(21 – 25 คะแนน)
( ) เปนงานทีม่ ีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลาย
และมีขั้นตอนวิธีการทีย่ ุงยากหลายดาน (26 – 30 คะแนน)
3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบบาง (1 – 5 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบในเรื่องที่สําคัญและ
กรณีจําเปน (6 – 10 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัตงิ าน
นอยมาก (16 – 20 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบหรือกลั่นกรองเฉพาะ
บางเรื่องที่มีความสําคัญ
4. การตัดสินใจ
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจบางสวน โดยจะไดรบั
คําแนะนําเปนพิเศษในกรณีที่มปี ญหา (1 – 5 คะแนน)
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจบางสวน โดยใหมีการ

30

20

20

คะแนนที่
ไดรับ

เหตุผล

รายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ (6 – 10 คะแนน)
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมาก โดยจะมี
การกลั่นกรองในบางเรื่องที่สําคัญ (11 – 15 คะแนน)
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ
วางแผนและกําหนดแนวทางการทํางานและแกปญหา
ในงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง (16 – 20 คะแนน)
รวม

เกณฑการตัดสิน

100

ตําแหนงที่ผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง ตองไดคะแนน ดังนี้
- ระดับ 4 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 5 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป

สรุปผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ)……………………………………..
(……………………………………)
หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาล
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ………/…………เมื่อวันที…
่ ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

(ลงชื่อ)…………………………….ผูรับรองมติ
(…………………………)
เลขานุการ ก.ท.จ. ……………………

(แบ
บ 3)
แบบประเมินตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏบัติงานที่มีประสบการณ

1. ตําแหนงเลขที…
่ ……………
ชื่อตําแหนง……………………………………….ระดับ……………….. ขอปรับเปนระดับ……….(ว.)
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………..กอง/สํานัก………………………………………
2. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (เดิม) ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (ใหม)………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
องคประกอบ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล
1. หนาที่และความรับผิดชอบ
30
( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่
ประกอบกับวิธกี ารหรือแนวทางปฏิบตั ิที่มีอยู
(10 – 15 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาคอนขาง
หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทาง
ปฏิบัตินอยมาก (16 – 20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเปนพิเศษ หรืองานที่มี
ขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับ
เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ

(21 – 25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษหรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกําหนด
หรือปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ (26 – 30 คะแนน)

-2องคประกอบ

2. ความยุงยากของงาน
( ) เปนงานทีค่ อนขางยุงยากซับซอนมาก และมีความหลาก
หลายในวิธีการและแนวทางดําเนินงาน (10 – 15 คะแนน)
( ) เปนงานทีม่ ีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลาย
และมีขั้นตอนวิธีการทีย่ ุงยากหลายดาน (16 – 20 คะแนน)
( ) เปนงานทีค่ อนขางยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ
(21 – 25 คะแนน)
( ) เปนงานทีย่ ุงยากซับซอนมากเปนพิเศษตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณในการกําหนด หรือปรับเปลีย่ น
แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ
(26 – 30 คะแนน)
3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่
สําคัญ (1 – 5 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก
(6 – 10 คะแนน)
( ) ไดรับการตรวจสอบติดตามความกาวหนาและผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
(11 – 15 คะแนน)
( ) ไดรับการตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนงาน/โครงการบางเปนครั้งคราว (16 – 20 คะแนน)
4. การตัดสินใจ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรบั
30

20

20

เหตุผล

( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมาก โดยจะมีการ
กลั่นกรองในบางเรื่องที่สําคัญ (1 – 5 คะแนน)
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ
วางแผนและกําหนดแนวทางการทํางานและแกปญหา
ในงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง (6 – 10 คะแนน)
-3องคประกอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ไดรับ
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( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ สามารถปรับ
เปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบตั ิงานที่รบั ผิด
ชอบดวยตนเองคอนขางมาก (11 – 15 คะแนน)
( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระเกี่ยวกับการ
ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ รวมทั้ง
การจัดทํา ปรับเปลีย่ นแผนงาน/โครงการ และแกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา (16 – 20 คะแนน)
100
ตําแหนงที่ผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง ตองไดคะแนน ดังนี้
- ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 7 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 8 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
รวม

เกณฑการตัดสิน

สรุปผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ)……………………………………..
(……………………………………)
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ. ครั้งที…
่ ….…/…….เมื่อ
วันที.่ ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูรับรองมติ
(…………………………………)
เลขานุการ ก.ท.จ……………………
(แบบ 4)
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริม่ ตนจากระดับ 1 และระดับ 2)
ชื่อผูรับการประเมิน……………………………………………..ตําแหนงที่จะแตงตั้ง……………………………

ตอนที่ 1 รายการประเมิน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก)
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ไดรบั

1. ความประพฤติ
เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับของสวนราชการนั้น ๆ
การรักษาวินัยขาราชการ จากประวัติสวนตัว ประวัตกิ ารทํางาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทํางาน ความมั่งมั่นที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ เปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจ
และความกลาทีจ่ ะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ไมปดความรับ
ผิดชอบงาย ๆ และความจริงใจทีจ่ ะปรับปรุงตัวเองใหดขี ึ้น
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3. ความอุตสาหะ
เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสในหนาที่การงาน กระตือ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉื่อยชา
และมีความขยันหมั่นเพียร
4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ ื่น ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุก
ระดับ
5. ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอย
เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความละเอียด ไม
มี
ขอผิดพลาดและไมเลินเลอ
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รวม

100

-2ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สําหรับผูบ ังคับบัญชา)
ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาระดับต่ํากวาหัวหนาสวน 1 ชั้น)
( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
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20

20

( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
ระดับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………
ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…….……………….…………

ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (หัวหนาสวน)
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการ ดังนี้
1. คะแนนความประพฤติ………………คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………….
2. คะแนนความรับผิดชอบตอหนาที…
่ …………….คะแนน ระดับการประเมิน…………………………
3. คะแนนความอุตสาหะ…………………คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………..
4. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพือ่ นรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ…………….คะแนน
ระดับการประเมิน…………………………
5. ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอบ………………คะแนน ระดับการประเมิน……………………..
สรุปผลการประเมิน ( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

(ลงชื่อผูป ระเมิน)………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…….……………….………

-3ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สําหรับ ก.ท.จ.จังหวัด)
ความเห็น ก.ท.จ.จังหวัด (กรณีผูบังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกตางกัน)

( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

เหตุผล …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(……………………………..)
ประธาน ก.ท.จ. ……..…………………………..

(แบ
บ 5)

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3)
ชื่อผูรับการประเมิน…..…………………………………ตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง……………………………….
ตอนที่ 1 รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรบั มอบหมายและหรืองานที่เกีย่ วของ
อยางมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึน้ และหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็
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พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหา

หรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิด
ปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ

20

ปฏิบัติได

- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเ สมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสงิ่ เราภายนอก
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัตใิ นการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญ
 หา (ไมใชความรูสึกตนเอง)
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-2ตอนที่ 1 รายการประเมิน (ตอ)
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- รักษาวินัย
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน

คะแนนเต็ม
15

คะแนนที่ไดรับ

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
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และผูที่เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งทีเ่ ปนความกาวหนาทาง
วิชาการ วิชาชีพอยูเ สมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รวม

-3ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สําหรับผูบ ังคับบัญชากรอก)
ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาระดับต่ํากวาหัวหนาสวน)
( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
ระดับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………
ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…….……………….…………

ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ปลัดเทศบาล)
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการ ดังนี้
1. คะแนนความรับผิดชอบ………………คะแนน ระดับการประเมิน………………………………….
2. คะแนนความคิดริเริ่ม…..…………….คะแนน ระดับการประเมิน…………………………
3. คะแนนการแกไขปญหาและการตัดสินใจ…………………คะแนน ระดับการประเมิน………………..
4. คะแนนความประพฤติ…….…………….คะแนน ระดับการประเมิน………………………………….
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย..………………คะแนน ระดับการประเมิน……………………..
สรุปผลการประเมิน ( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

(ลงชื่อผูประเมิน)………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…….……………….…………

4
ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สําหรับ ก.ท.จ.)
ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผูบงั คับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกตางกัน)
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

เหตุผล …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(……………………………..)
ประธาน ก.ท.จ. ………..…………………………..

(แบบ 6)

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………….ตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้ ………………………………
ตอนที่ 1 ผลงานที่เสนอใหประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
1. ชื่อผูขอรับการประเมิน………………………………………………………………………………………….
2. ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………….
3. สังกัด งาน/ฝาย/กลุม………………………………….สวน……………………….อบจ………………………
4. ผลงานที่ขอรับการประเมิน
4.1 ผลงานที่ 1

(1) ชวงเวลาที่กระทําผลงาน………………………………………………………………………………
(2) ชื่อผลงานหรืองานทีป่ ฏิบัต…
ิ ………………………………………………………………………….
(3) รายละเอียดของผลงาน หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(4) ความรูความสามารถหรือความชํานาญพิเศษทีต่ องใชในการปฏิบัติงาน
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(5) ประโยชนทหี่ นวยงานหรือผูรับบริการไดรับ
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(6) ปญหาอุปสรรคสําคัญที่สามารถแกไขดวยตนเอง และเปนแนวทางปฏิบัติใหผูอื่นยึดถือ
(ถามี)….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ผลงานที่ 2
(1) ชวงเวลาที่กระทําผลงาน………………………………………………………………………………..
(2) ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัต…
ิ ………………………………………………………………………….
(3) รายละเอียดของผลงาน หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
-2ตอนที่ 1 ผลงานที่เสนอใหประเมิน (ตอ)
(4) ความรูความสามารถหรือความชํานาญพิเศษทีต่ องใชในการปฏิบัติงาน
……………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………
(5) ประโยชนทหี่ นวยงานหรือผูรับบริการไดรับ…………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(6) ปญหาอุปสรรคสําคัญที่สามารถแกไขดวยตนเอง และเปนแนวทางปฏิบัติใหผูอื่นยึดถือ

(ถามี)……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ผลงานที่ 3
(1) ชวงเวลาที่กระทําผลงาน………………………………………………………………………………
(2) ชื่อผลงานหรืองานทีป่ ฏิบัต…
ิ ………………………………………………………………………….
(3) รายละเอียดของผลงาน หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(4) ความรูความสามารถหรือความชํานาญพิเศษทีต่ องใชในการปฏิบัติงาน
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
(5) ประโยชนทหี่ นวยงานหรือผูรับบริการไดรับ
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(6) ปญหาอุปสรรคสําคัญที่สามารถแกไขดวยตนเอง และเปนแนวทางปฏิบัติใหผูอื่นยึดถือ
(ถามี)….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………………ผูยื่นคําขอประเมินผลงาน
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
หมายเหตุ แบบ 6 (ตอนที่ 1) สามารถขยายเนื้อที่ไดตามความเหมาะสมกับผลงานทีเ่ ขียน แตไมควรเกินกวา
5 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยกําหนดหัวขอตามแบบฟอรมนี้ และไมตองเขียนเอกสารใด ๆ เพิม่ ขึ้นอีก
-3ตอนที่ 2 การรับรองผลงาน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก)
1. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาระดับต่ํากวาหัวหนาสวน 1 ชั้น)
ไดตรวจสอบผลงานทีเ่ สนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)…………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ ………………………………
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (หัวหนาสวนของผูรับการประเมิน)
ไดตรวจสอบผลงานทีเ่ สนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ความเห็นอืน่ ๆ (ถามี)…………………………………………………………………………….

(ลงชือ่ )………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ ………………………………

-4ตอนที่ 3 การประเมินผลงาน (สําหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ที่ไดรับมอบหมาย 3 คน กรอก)
งานที่เสนอ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. งาน ………. 1. ความเพียงพอของความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
20
……………… 2. คุณภาพของผลงาน
……………..
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
20

2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการ
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือความสามารถในการแกไข
ปญหา ซึ่งนํามาใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม
2. งาน………. 1. ความเพียงพอของความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
……………… 2. คุณภาพของงาน
………………
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูบริหาร
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือความสามารถในการแกไข
ปญหา ซึ่งนํามาใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม

20
20
20

100
20
20
20
20
20

100

5
ตอนที่ 3 การประเมินผลงาน (ตอ)
งานที่เสนอ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
3. งาน ………. 1. ความเพียงพอของความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
20
……………… 2. คุณภาพของผลงาน
……………..
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
20
2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
20

คะแนนที่ได

2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการ
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือความสามารถในการแกไข
ปญหา ซึ่งนํามาใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม

20
20

100

คะแนนรวมเฉลีย่ ของผลงานทัง้ 3 ชิ้น……………คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
(ไดคะแนนคาเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 60 คะแนน)
( ) ผานการประเมินผลงาน

( ) ไมผานการประเมินผลงาน

ลงชื่อผูประเมิน………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…………………………………

(แบบ 7)
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน

(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริม่ ตนจากระดับ 3)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………ตําแหนงที่จะแตงตั้ง………………………….
ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
1. หนาทีค่ วามรับผิดชอบปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอแตงตั้ง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

-2ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) เรียงตามลําดับ
ความดีเดนหรือความสําคัญ จํานวนตั้งแต 1 ถึง 3 ชิ้น โดยใหใช 1 แผน ตอผลงาน 1 ชิ้น

v ผลงานลําดับที…
่ …………เดือน / ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ…………………………………..
v สรุปผลการปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………
ก. ขั้นตอนในการดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ข. ลักษณะที่แสดงถึงความยุงยากของงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
v กรณีทเี่ ปนผลงานรวมกันหลายคน
จํานวนผูรวมดําเนินการ…………..คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบตั ิคิดเปนรอยละ………..
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบตั ิ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบทาย
-3ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก) ใชรับรอง 1 แผนตอผลงาน 1 ชิ้น
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………..ผูขอรับการประเมิน
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ …………………………..

2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน)
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูขอรับการประเมิน ที่เสนอไวขางตนถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………..
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ …………………………..
(ลงชื่อ)……………………………..
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………………..
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนากอง)
ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………..ผูตรวจสอบ
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………………..
4. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัดเทศบาล)
ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………..ผูตรวจสอบ
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ ………………………………
-4ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (สําหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ที่ไดรับมอบหมาย 3 คน กรอก)
งานที่เสนอ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. งาน ………. 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
20
……………… 2. คุณภาพของผลงาน
……………..
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
20
2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
20
2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการ
20

3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
หรือความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่งนํามาใชเปน
แนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม
2. งาน………. 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
……………… 2. คุณภาพของผลงาน
………………
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูบริหาร
3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
หรือความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่งนํามาใชเปน
แนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม

20

100
20
20
20
20
20

100

5
ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (ตอ)
งานที่เสนอ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
3. งาน ………. 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
20
……………… 2. คุณภาพของผลงาน
……………..
2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของวิธีการปฏิบัติ
20
2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา
20
2.3 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการ
20

คะแนนที่ได

3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
หรือความสามารถในการแกไขปญหาซึ่งนํามาใชเปน
แนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่น ๆ ได
รวม

20

100

คะแนนรวมเฉลีย่ ของผลงานทัง้ 3 ชิ้น……………คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
(ผูผานการประเมินตองไดคะแนนคาเฉลีย่ รวมไมต่ํากวา 60 คะแนน)
( ) ผานการประเมินผลงาน

( ) ไมผานการประเมินผลงาน

ลงชื่อผูประเมิน………………………………
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วันที…
่ ……เดือน………………พ.ศ.…………

(แบบ 8)
แบบสรุปผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตําแหนงสําหรับผูปฏิบตั ิงานทีม่ ีประสบการณ

(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลงานฯ กรอก)
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคําขอประเมินผลงานของ………………

……..…………………………………………ตําแหนง…………………………………ระดับ……………...แลว
เมื่อวันที…
่ …………………………………..ปรากฏ ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีคุณสมบัติสามารถเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………..
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ไดคะแนนเฉลีย่ …………คะแนน ระดับการประเมิน
……………
( ) ผานเกณฑ (60%)
( ) ไมผานเกณฑ
3. การประเมินผลงาน ไดคะแนนเฉลีย่ ……………………คะแนน
( ) ผานเกณฑ (60%)
( ) ไมผานเกณฑ
4. การสัมภาษณ ไดคะแนนเฉลีย่ ……………………คะแนน
( ) ผานเกณฑ (60%)
( ) ไมผานเกณฑ
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานฯ มีความเห็นสรุป ดังนี้
( ) ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานสามารถเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นได
( ) ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงาน
ลงชื่อ……………………………………ประธานกรรมการ
(…………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………กรรมการ
(…………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………กรรมการ
(…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………….กรรมการ
(…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………….กรรมการ
(…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………….กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………..)
ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ตําแหนงระดับ 6

1. ของเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและเสนอนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.จ.จะกําหนดแตละสายงาน
และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของานเชิงวิชาการดานอื่นทีเ่ กีย่ วของ หรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานทีเ่ ชื่อถือได
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มคี วามยุง ยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญ
 หาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณทสี่ ามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเอง
ไดเปนทีย่ อมรับในงานนั้น ๆ

*****************************

ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ตําแหนงระดับ 7

1. ของเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.จ.จะกําหนดแตละสายงาน
และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของานเชิงวิชาการดานอื่นทีเ่ กีย่ วของ หรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัตมิ าก
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในระดับสูง
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง หรือวงการ
วิชาการดานนัน้ ๆ

*****************************

แนวทางการเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
***************************************

1. ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีดงั นี้
(1) ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เริ่มตนจากระดับ 3 จํานวน
12 สายงาน โดยแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
ก. กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ จํานวน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ
วิทยาศาสตร และสายงานระบบงานคอมพิวเตอร
ข. กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 6 สายงาน คือ สายงานวิศวกรรมโยธา
สายงานวิศวกรรมไฟฟา สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมสุขาภิบาล สายงานสถาปตยกรรม
และสายงานการผังเมือง
ค. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพแลการแพทย จํานวน 8 สายงาน คือ สายงาน
วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย สายงานเภสัชกรรม สายงานวิชาการสุขาภิบาล สายงานการพยาบาล
วิชาชีพ และสายงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ สายงานวิชาการสัตวแพทย สายงานแพทย สายงานทันต
แพทย
รายละเอียดตามบัญชีกําหนดตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนบทายหลักเกณฑนี้
ทั้งนี้ ใหกําหนดตําแหนงในสายงานดังกลาว ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) ตําแหนงที่มีลกั ษณะงานเปนงานบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพให
กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6 หรือ 7 ไดทุกตําแหนง
(1.2) ตําแหนงที่มีลกั ษณะงานเปนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอืน่ ที่มี
คุณคางานทัดเทียมกับงานวิจัยและพัฒนา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 ไดทุก
ตําแหนง
(2) ตําแหนงในสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และสายงานวิชาการสัตวแพทย ซึ่ง
เปนสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 4 ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 4-6 หรือ 7 หรือ 8 ไดทุกตําแหนง
(3) การกําหนดตําแหนงเปนระดับ 8 ขึ้นไปของสายงานที่มีลักษณะงานตามขอ (1)
(1.1) และการกําหนดตําแหนงเปนระดับ 9 ขึ้นไปของสายงานที่มีลักษณะงานตามขอ (1) (1.2) และขอ (2)
ใหเทศบาลเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบตามความจําเปนของสวนราชการ

2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทุกตําแหนงใหเปนไปตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว ดังนี้

2.1 ตําแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ ก.ท. ได
อนุมัติใหเปนตําแหนงทางวิชาการนั้น ใหถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไวสําหรับตําแหนง
ที่มีลักษณะงานของงานวิจัยและพัฒนา
2.2 ตําแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอนื่ ๆ
นอกเหนือจากตําแหนงทางวิชาการนั้น ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไวสําหรับ
ตําแหนงที่มีลกั ษณะงานของงานบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ
3. พนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จะรับการ
เลื่อนระดับที่สูงขึ้น ตองมีคณ
ุ สมบัติของบุคคล คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และคุณสมบัติอื่น ๆ
และไดรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานที่ ก.ท.จ.แตงตั้งขึ้น ตามแนวทางการประเมินบุคคลฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
4. ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน อยางนอยจะตองมีองคประกอบดังนี้
4.1 กรณีการเลื่อนระดับ 7 ลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ที่ ก.ท.จ.แตงตั้ง จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่ขอประเมินเลื่อนระดับทีเ่ ปนขาราชการพลเรือนหรื
พนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการประเภทอื่น ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 จํานวนอยางนอย 2 คน
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ 1 คน
4.2 กรณีการเลื่อนระดับ 8 ขึ้นไป ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่เกีย่ วของกับการประเมินที่ ก.ท.แตงตั้ง จํานวน 1 คน
เปนประธาน
(2) ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่ขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับทีเ่ ปนขาราชการพลเรือน หรือ
พนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการประเภทอื่น ซึ่ง ก.ท.แตงตั้ง จํานวนอยางนอย 3 คน เปนกรรมการ
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ 1 คน

5. การเลื่อนระดับสําหรับพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะ
ตองไมสูงกวาหัวหนาสวนราชการระดับกองที่ตนสังกัด

6. ใหเทศบาลที่มีพนักงานเทศบาลมีคุณสมบัติครบและประสงคจะเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น จะตองพิจารณางบประมาณเพื่อเปนคาใชจายของคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงานดวย
แนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. ตําแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ก.ท. ไดกําหนดใหเปนตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวน
15 สายงาน ไดแก ตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. สายงานวิชาการวิทยาศาสตร
2. สายงานระบบงานคอมพิวเตอร
3. สายงานวิศวกรรมโยธา
4. สายงานวิศวกรรมไฟฟา
5. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล
6. สายงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
7. สายงานสถาปตยกรรม
8. สายงานการผังเมือง
9. สายงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
10. สายงานเภสัชกรรม
11. สายงานวิชาการสุขาภิบาล
12. สายงานการพยาบาลวิชาชีพ
13. สายงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ
14. สายงานวิชาการสัตวแพทย
15. สายงานแพทย
16. สายงานทันตแพทย
ทั้งนี้ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหดําเนินการประเมินบุคคลตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

1. การขอประเมินบุคคล

1.1 ใหเทศบาลตนสังกัดขอประเมินเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา
ระดับตําแหนงที่ผูนนั้ ดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวาง หรือเปนตําแหนงทีบ่ ุคคลนัน้ ดํารง
ตําแหนงอยูโดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.ท. กําหนด
ไวโดยครบถวนในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยงั ไมครบถวนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอ
ประเมินลวงหนาได แตทั้งนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
นับตั้งแตวันที่มีคําขอประเมิน
การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผอู ื่นดํารงตําแหนงอยูใ หกระทํา
ไดในกรณีดังตอไปนี้
ก) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ใหขอ
ประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ
ข) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเ ดิมขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมินลวงหนาไดไม
กอนวันที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนัน้ ลาออกจากราชการ
ค) กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจําเปนซึ่ง ก.ท. จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
1.2 การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับใหนายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการเทศบาลสงเรื่องไปยัง ก.ท.จ. เพื่อพิจารณา
2. หลักเกณฑการประเมินบุคคล
การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก
ก) ขอมูลทั่วไป
- ประวัติสวนตัว
- ประวัติการรับราชการ
- ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน
- ประสบการณในการทํางาน
- อัตราเงินเดือน มีหลักเกณฑ ดังนี้
1) พนักงานเทศบาลผูใดที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับใด ตองไดรับเงินเดือนตามบัญชีทายพระราชบัญญัตเิ งินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 อยูกอนวันเริ่มตนปงบประมาณทีจ่ ะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวาอัตรา
เงินเดือน ตามทีก่ ําหนด ดังนี้

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง

ตองไดรับเงินเดือนตามบัญชีทาย พ.ร.บ. เงินเดือนฯ พ.ศ. 2538
อยูกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน
ระดับ 6
10,080
ระดับ 7
12,400
ระดับ 8
15,240
ระดับ 9
18,720
2) พนักงานเทศบาลผูใ ดไดเลื่อนขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึน้ ตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น สําหรับผูที่ไดเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด เปนผูท ี่ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้นอยูแลว ก็ให
ไดรับ เงินเดือนเทากับอัตราเงินเดือนที่ไดรบั อยู
ข) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
- คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคณ
ุ วุฒิไมตรงจะตองไดรับการยกเวนจาก ก.ท.)
- คุณสมบัตเิ พิ่มเติมตามที่ ก.ท. กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินของ
แตละสายงาน เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัตงิ านตามที่ ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
- ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ
6
7
8
9
คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6 ป
7 ป
8 ป
9 ป
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
4 ป
5 ป
6 ป
7 ป
ปริญญาเอกหรือ
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
เทียบเทา

ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ ทีเ่ ริ่มตน
จากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกีย่ วของ หรือเกื้อกูลมานับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได
กรณีที่เปนคุณวุฒิอื่น ๆ ก.ท. จะพิจารณากําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงเปน
สายงาน ๆ ไป
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ไดแก
- ความรับผิดชอบ
- ความคิดริเริ่ม
- การแกปญ
 หาและการตัดสินใจ
- ความประพฤติ
- ความสามารถในการสื่อความหมาย
- การพัฒนาตนเอง
- วิสัยทัศน (ระดับ 9 ขึ้นไป ทุกตําแหนง)
- คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง)
3. การประเมินผลงาน
ก) ผลงานทีจ่ ะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไมจําเปนตองมีการจัดทํา
ผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานที่แสดงถึงการใชความรู ประสบการณและ
การฝกฝนจนมีความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะในสายงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก ซับซอนใน
การดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงานและประสบการณทจี่ ําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว ตามคําอธิบายแนบทาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เปนผลงานทีจ่ ัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่
ขอประเมิน 1 ระดับ เวนแต ก.ท. จะกําหนดเปนอยางอื่น
(2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
(3) กรณีทเี่ ปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคนจะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการ
ประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใดหรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจาก
ผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย
(4) ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
แลวจะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ อีกไมได

ข) แนวทางการประเมินผลงาน ใหพจิ ารณาจาก
(1) ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานจํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท.
กําหนด กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิน้ ไดก็อาจกําหนดเปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม รวมทัง้ อาจมีการ
ประเมินผลงานดวยวิธีอื่น ๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน
(2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ
(3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ
(4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนงแตละระดับ
(5) การเผยแพรผลงานตามที่ ก.ท. จะกําหนดโดยเฉพาะตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป
ตองมีการเผยแพรผลงานโดยวิธีการตาง ๆ ยกเวน ลักษณะงานของบางตําแหนงที่ไมอาจเผยแพรได
(6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติ
งาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรูความชํานาญงาน
หรือความเชีย่ วชาญและประสบการณในงานนัน้ ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้ มากนอยเพียงใด
3. วิธีการประเมินบุคคล ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใหเทศบาลพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซงึ่ ก.ท. ไดอนุมัติในหลักการใหปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงไวแลว ในอัตราสวน 1 รายตอ 1 ตําแหนง โดยใชแนวทางตามเอกสารหมายเลข 1
ขั้นตอนที่ 2 ใหผทู ี่ไดรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตาม
แบบพิจารณาคุณสมบัติสวนบุคคล ตอนที่ 2 (เอกสารหมายเลข 1)
ขั้นตอนที่ 3 ใหเทศบาลเจาสังกัดดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดังนี้
ก) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ หัวหนาสวนราชการที่
ผูขอรับการประเมินสังกัดอยู และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ ซึ่งไดแกปลัดเทศบาลเปน
ผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
ข) การประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการใหผบู ังคับบัญชา
ตามขอ ก) พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวให
คะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ ดังนี้
ดีมาก หมายถึง ไดคะแนน 91 – 100% ของคะแนนเต็ม
ดี
หมายถึง ไดคะแนน 71 – 90% ของคะแนนเต็ม
พอใช หมายถึง ไดคะแนน 60 – 70% ของคะแนนเต็ม
ตองแกไข หมายถึง ไดคะแนน นอยกวา 60% ของคะแนนเต็ม
ค) ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมิน
ไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึน้ ไปมีความเห็นสอดคลองวาผาน ในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นที่แตกตางกัน ใหเสนอนายกเทศมนตรีเปนผูพจิ ารณาชี้ขาด

ง) กรณีที่ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ใหหวั หนาสวนราชการของ
ผูขอรับการประเมินแจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวา มีสิ่งใดที่ตอง ปรับปรุงแกไข
เพื่อใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผูขอรับการประเมินไดผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแลว
ใหสงผลงานและหลักฐานประกอบการพิจารณาผาน ก.ท.จ.เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ และ
แนวทางที่ไดกําหนดไวตอไป

ลักษณะของผลงานของ
ตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ตําแหนง ระดับ 6
1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน และอาจนําผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานทีเ่ ชื่อถือได
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญ
 หาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ทางราชการ หรือการปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวของ
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ

ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ
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1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน และอาจนําผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมี
การตัดสินใจ หรือแกปญ
 หาในงานที่ปฏิบัติมาก
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง
หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ
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1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน และอาจนําผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมี
การตัดสินใจ หรือแกปญ
 หาในงานที่ปฏิบัตเิ ปนประจํา
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับในระดับ
กองหรือระดับเทศบาล หรือวงการวิชาการดานนัน้ ๆ
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1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนงและสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน และอาจนําผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอื่นทีเ่ กีย่ วของ หรือ
เกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัตงิ านที่มคี วามยุง ยากเปนพิเศษ
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ในงานวิชาชีพในระดับสูง
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
นั้น ๆ
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1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน และอาจนําผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอื่นทีเ่ กีย่ วของ หรือ
เกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบตั ิงานที่มคี วามยุง ยากมากเปนพิเศษ
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับในระดับ
กอง หรือระดับเทศบาล หรือวงการวิชาชีพนัน้ ๆ
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1. ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.ท. จะกําหนดในแตละ
สายงาน โดยผลการปฏิบัตงิ านและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ชิ้น จะตองเปนรูปธรรมในรูปของ
รายงาน หรือเอกสารวิชาการ หรือตําราหรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง หรือเทปบันทึกภาพยนตร หรือ
สิ่งประดิษฐตาง ๆ เปนตน และอาจนําผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ นอกเหนือหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน หรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
เกื้อกูลกับงานของตําแหนงทีจ่ ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของงานดีเดน
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง ในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากและซับซอน
มาก
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ในงานวิชาการในระดับสูงมากอยางเห็นไดชดั
5. การเผยแพรของผลงาน
มีผลการปฏิบัติงาน หรือผลสําเร็จของงานที่ไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 ชิ้น โดย
วิธีการตาง ๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสาร วารสารตาง ๆ การเสนอตอที่ประชุม ประกอบคํา
บรรยาย การสอบ การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน เปนตน
6. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูง เปนที่ยอมรับในระดับเทศบาล หรือ
วงการวิชาชีพนั้น ๆ

เอกสารหมายเลข 1

ตอนที่ 1

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล

1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)…………………………………………………………………………………..
2. ตําแหนง(ปจจุบัน)…………………..…………………ตําแหนงเลขที…
่ …………………………………
งาน………………………………………..ฝาย…………………………………………………………..
กอง………………………………………..เทศบาล………………………………………………………
ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ………………………………………………………………………………………..
อัตราเงินเดือนปจจุบนั …………………บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว………………..บาท
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………...ดาน…………..ตําแหนงเลขที…
่ ………….
งาน……………………………………….ฝาย……………………………………………………………
กอง………………………………….สํานัก……………………………….เทศบาล……………………..
4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที…
่ …………………เดือน…………………………….พ.ศ…………………….
อายุราชการ………..ป……………………เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)…………… ……………………………… …………………………
……………………………………….. ……………………………… …………………………
..……………………………………… ……………………………… …………………………
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถามี) (ชื่อใบอนุญาต………………………………………………………)
วันออกใบอนุญาต……………………………………..วันหมดอายุ……………………………………...
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลีย่ นแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
………………….. ……………………………. …………………………. ……………………….
………………….. …………………………… …………………………. ………………………

ตอนที่ 1

ขอมูลสวนบุคคล

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
………….. …………………………….. ……………………………… …………………………
…………. …………………………….. ……………………………… ………………………...
…………. …………………………….. ……………………………… ………………………...
9. ประสบการณในการปฏิบตั ิงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนา
โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
- ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………(ผูขอรับการประเมิน)
(…………………………………)
(วันที)่ ……………/………………./………………

หมายเหตุ ขอ 1-9 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และหนวยงานการเจาหนาทีเ่ ปน
ผูตรวจสอบความถูกตอง

ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง ( ) ไมตรง
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว)
( ) ตรงตามทีก่ ําหนด (ใบอนุญาต………………………) ( ) ไมตรงตามที่กําหนด
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
( ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
( ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที…
่ ………………………………………………………
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวของ หรือเคยปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือเกื้อกูลดวย)
( ) ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด
( ) ไมตรง
( ) สั่งใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพจิ ารณา
( ) ……………………………………………………………………………………………
5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขัน้ ต่ําของตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง)
( ) ต่ํากวาขั้นต่ําไมเกิน 2 ขั้น
( ) เทากับขั้นต่ํา
( ) สูงกวาขั้นต่ํา
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยูในหลักเกณฑทจี่ ะดําเนินการตอไปได
( ) อยูในหลักเกณฑทจี่ ะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณาใน
เรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
( ) ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล…………………………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………….(ผูตรวจสอบ)
(……………………………………………………)
(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
(หมายเหตุ ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลจํานวน 8 ชุด สําหรับการประเมินทุกระดับ)

เอกสารหมายเลข 2

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อผูขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………….ดาน
……………………………..

ตอนที่ 1

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม
………….

คะแนน
ที่ไดรับ
…………

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรบั มอบหมายและหรืองานที่เกีย่ วของอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาทีใ่ หดยี ิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา หรือ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรบั ผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิ่งขึน้ ไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดทีพ่ บวามีปญหา หรือขอ
ผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไดจนเกิดปญหาเชนนัน้
ซ้ํา ๆ อีก
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
………….. ………….
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถ
ปฏิบัติได
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเ สมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธที ํางานใหมีประสิทธิภาพและ
กาวหนาอยูตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก

รายการประเมิน
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหสูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัตใิ นการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญ
 หา (ไมใชความรูสึกของ
ตนเอง)
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- รักษาวินัย
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูที่เกีย่ วของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนา
ทางวิชาการ / วิชาชีพอยูเสมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยากรใหม ๆ ตลอดเวลา
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม คะแนน
เต็ม
ที่ไดรับ
…………. ………….

…………… ………….

…………… ………….

…………… ………….

รายการประเมิน

คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ไดรับ
………….. ………….

7. วิสัยทัศน (Vision - เปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแต
ระดับ 9 ขึ้นไป) พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา อยางมีหลักการและเหตุผล
- กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้ง
ดานทีเ่ ปนผลโดยตรง หรือผลกระทบ
8. คุณลักษณะอื่น ๆ
…………… ………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
รวม
100
หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะทัง้ หมดขางตนเพื่อใชในการประเมิน หรือจะ
กําหนด
บางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มคุณลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดขางตนได และให
กําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย

ตอนที่ 2

สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผูประเมิน
( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
(ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………………………..
(………………………………………..)
(ตําแหนง)……………………………………………
(วันที)่ ………………/………………../…………..
ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี…
้ …………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)…………………………………………
(………………………………………..)
(ตําแหนง)……………………………………….
วันที่……………/……………../……………

หมายเหตุ กรณีที่ผูบงั คับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับ
การประเมินได

ความเห็น อ.ก.ท. เทศบาล (กรณีที่ความเห็นของผูบงั คับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน)
( ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
( ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………
(………………………………………….)
ประธาน อ.ก.ท. เทศบาล……………………….
วันที…
่ ………../………………./………………

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………..
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………….ดาน…………………………….

ตอนที่ 1

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. หนาทีค่ วามรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2. หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง (ตามที่ ก.ท.กําหนด) (ถาตําแหนงที่จะแตงตั้งเปน
ตําแหนงเดียวกับตําแหนงที่ดํารงอยูใ นปจจุบัน ใหระบุ “เชนเดียวกันขอ 1”)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบตั ิงานและหรือผลสําเร็จของงาน (เรียงลําดับความดีเดนหรือความสําคัญ)
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กรณีทเี่ ปนผลงานรวมกันหลายคน
การนําผลงาน
ผลการปฏิบัติงาน/
สัดสวนหรือ
ระบุรายละเอียด
ลักษณะที่แสดง
ไปใชประโยชน /
ลําดับ ผลสําเร็จของงาน
ขั้นตอนใน
จํานวนผูรวม ลักษณะงานของ
ของผลงาน
ถึงความยุงยาก
อางอิง
(ป พ.ศ ที่
การดําเนินการ
ดําเนินการ
ผลงานที่ตน
เฉพาะสวนทีต่ น
ของงาน
ดําเนินการ)
ปฏิบัติ
ปฏิบัต

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

การเผยแพร
ผลงานระดับ 9
ขึ้นไป

ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ สนอเพื่อประเมินมีจํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่จะกําหนดในสายงานนัน้ ๆ
ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน จํานวน 8 ชุด สําหรับการประเมินทุกระดับ
กรณีทมี่ ีผลงานที่สงประเมินในรูปรายงาน เอกสารอางอิง หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานนั้น หรือในลักษณะอืน่ ใหแนบมาดวย จํานวน 5 ชุด
การเผยแพรผลงาน หมายถึง การนําผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งไดรวบรวมจัดพิมพเปนเอกสารวิชาการ หรือบทความ หรือจัดพิมพ
เปนรูปเลม โดยไดนําไปเผยแพรใหผูอื่นทราบ (พรอมกับระบุแหลงที่เผยแพร และปทเี่ ผยแพร) และในบางสายงาน ก.ท. อาจกําหนดใหมีการเผยแพร
ผลงานในระดับต่ํากวาระดับ 8 ลงมาได

ตอนที่ 3

การรับรองผลงาน

1. คํารับรองผูขอรับการประเมิน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..
2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน)
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ………………………………………………
ที่เสนอไวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..
(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..
(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..

3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ไดตรวจสอบผลงานของ……………………………………………………………………………………
ที่เสนอใหประเมินแลวเห็นวา ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..
4. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป)
…..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………
(………………………………..)
ตําแหนง…………………………………..
วัน………./…………………/……..

หมายเหตุ 1) กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคํารับรองและ
เมื่อไดลงชื่อรับรองและสงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได
2) หากพิสูจนไดวา ผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองที่ไมถูกตองตามความเปนจริง โดยมี
เจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี

แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก 5
ศึกษานิเทศก 8

ศึกษานิเทศก 6
ศึกษานิเทศก 9

ศึกษานิเทศก 7

1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ..........................................................อายุ...........ป ตําแหนงปจจุบัน...........................................
…………………………...............................ตําแหนงเลขที.่ ...........................................................
รับเงินเดือนระดับ .......................ขึ้น...........................................บาท
เทศบาล ........................................................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลําดับ)
คุณวุฒิ

วิชาเอก

วัน เดือน ป

ชื่อสถานศึกษา

ที่สําเร็จการศึกษา

3. ประวัติการรับราชการ
วัน เดือน ป

ตําแหนง

รับเงินเดือน

หมายเหตุ ใหสงสําเนาคําสั่งการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครั้งสุดทายไปประกอบการพิจารณาดวย

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ขอชี้แจงในการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน
การกรอกรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ใหกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานของผูทจี่ ะขอ
กําหนดตําแหนงฯ ที่สูงขึ้น ตามแบบฟอรมซึ่งในแบบฟอรมมีรายการรวม 5 ขอ คือ ขอ ก.,
ขอ ข., ขอ ค., ขอ ง. และ ขอ จ. สําหรับผูทจี่ ะขอกําหนดตําแหนงฯ ซึ่งสูงในตําแหนงใดจะตอง
กรอกรายงานผลการปฏิบัตงิ านในขอใดบางนั้น ใหดําเนินการตามขอกําหนด ดังนี้

1. การกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 5 และศึกษานิเทศก 6
ใหกรอกขอ จ. และเลือกกรอกขออื่นทีเ่ หลืออีก 1 ขอ ในขอที่ผูขอไดปฏิบัติงานเปนสวนใหญ
รวมเปน 2 ขอ โดยใหกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลัง
2. การกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 7 และศึกษานิเทศก 8
ใหกรอกขอ ก. ขอ จ. และเลือกกรอกขออื่นที่เหลืออีก 1 ขอ ในขอที่ผูขอไดปฏิบัติงาน
เปนสวนใหญ รวมเปน 3 ขอ โดยใหกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง
3. การกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 9
ใหกรอกขอ ก. ขอ ข. ขอ จ. และเลือกกรอกขออื่นที่เหลืออีก 1 ขอ ในขอที่ผูขอไดปฏิบัติงาน
เปนสวนใหญ รวมเปน 4 ขอ โดยใหกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง

รายการปฏิบตั ิงาน
ปการศึกษา
...................
ขอ ก. งานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปริมาณงาน
1) การใหคําปรึกษาแนะนํา (ครั้ง/ป)
2) การเปนวิทยากรในการประชุม/อบรม/สัมมนา
(ครั้ง/ป)

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา
.................. ...................

รายการปฏิบตั ิงาน
ปการศึกษา
...................

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา
.................. ...................

3) การนิเทศทางไกลหรือการนิเทศดวยวิธกี ารอื่น ๆ
(ครั้ง/ป)
4) การสาธิตการสอนหรือสาธิตอื่น ๆ (ครั้ง/ป)
5) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน
ใหชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับความรูความสามารถในเรื่องที่ทําการนิเทศความสามารถ
ในการเตรียมการนิเทศ ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา ความรูความสามารถในการนํา
วิธีการใหม ๆ มาทําการนิเทศ ครู และผูเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา สามารถรับการถายทอด
และนําความรูไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษามากนอยเพียงใด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

รายการปฏิบตั ิงาน

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
................... .................. ...................

ขอ ข. งานการศึกษาคนควาทางวิชาการ
1) การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ
สําหรับการศึกษาคนควา (เรื่อง/ป)
2) การเขียนและผลิตตําราหรือคูมือสําหรับการทํางาน
ของศึกษานิเทศก หรือของครูและนักเรียน
(เรื่อง/ป)
3) การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ (ชั้น/ป)
4) การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัยอยูเสมออยางมีประสิทธิภาพ (เรื่อง/ป)
5) การเผยแพรตํารา เอกสาร สื่อการเรียนการสอน
หรือรูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
(เรื่อง/ป) ทํางานของศึกษานิเทศก หรือของครูและ
นักเรียน (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน
ใหชี้แจงเกีย่ วกับประสิทธิภาพของผลงานการศึกษาคนคาวหรือการเผยแพรทางวิชาการในดานตาง
ๆ เชน มีการรวบรวมเอกสาร ตําราหรือสื่อตาง ๆ อยางสมบูรณและทันสมัย สําหรับการศึกษา
คนควาหรือเพื่อการปฏิบตั ิงาน ตํารา หรือคูมือหรือสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขึ้นมีคณ
ุ ภาพและใชประโยชนไดดี
เอกสาร ตําราง หรือสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง สามารถพัฒนารูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอนมาใชประโยชนเปนอยางดี ครูมีความรู ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้นมากนอยเพียงใด เปนตน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

รายการปฏิบตั ิงาน

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
................... .................. ...................

ขอ ค. งานวิเคราะหวิจัย
ปริมาณงาน
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตร (เรื่อง/ป)
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน
(เรื่อง/ป)
3) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา (เรื่อง/ป)
4) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการอื่น ๆ (เรื่อง/ป)
5) การรวบรวมผลการวิเคราะหการวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการ
พัฒนาการศึกษา (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน
ใหชี้แจงเกีย่ วกับผลงานวิจัย และ/หรือวิเคราะหวามีประโยชนและนําไปใชเพื่อความกาวหนา
ของการเรียนการสอน หรือเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาเพียงใด การวิจัยและ/หรือวิเคราะห
หลักสูตร มีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใชเหมาะสมเพียงใด การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบ
การเรียนการสอน มีผลตอความกาวหนาในการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด การปฏิบัติงานโดยปกติ
อาศัยพื้นฐานจากการวิจัยและ/หรือวิเคราะหเปนหลักมากนอยเพียงใด มีการเผยแพรผลงานการวิจยั
และ/หรือวิเคราะหสูวงการศึกษาหรือสูสถานศึกษาเพียงใด ศึกษานิเทศกหรือครูไดนํา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

รายการปฏิบตั ิงาน

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
................... .................. ...................

ขอ ง. งานบริหารทางการศึกษาหรืองานอื่น ๆ
ปริมาณงาน
1) ดําเนินงานดานธุรการและ/หรืองานบริหารทาง
การศึกษาตาง ๆ เชน การจัดทําขอสอบ การจัดหา
อุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนและ/หรือดําเนินการ
เกีย่ วกับงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เรื่อง/ป)
2) การชวยบริหารหรือสงเสริมงานดานวิชาการใน
หนวยศึกษานิเทศกหรือในหนวยงานอื่น ๆ เชน
ชวยพัฒนาหรือปรับปรุง แผนการนิเทศและ/หรือ
ใหคําแนะนําทางวิชาการแกผูรวมงาน (เรื่อง/ป)
3) การชวยบริหารหรือสงเสริมงานดานวิชาการใน
สถานศึกษา เชน การชวยพัฒนาหรือปรับปรุงแผน
การเรียนการสอนและ/หรือใหคําแนะนําทางวิชาครู
(เรื่อง/ป)
4) การดูแลบํารุงรักษา และ/หรือการใหบริการอุปกรณ
และ/สื่อหรือการเรียนการสอนตาง ๆ (ชิ้น/ป)
5) งานบริหารทางการศึกษาอื่น ๆ (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน
ใหชี้แจงเกีย่ วกับผลงานบริหารทางการศึกษาหรืองานอื่น ๆ เชน การใหความรวมมือกับ
สถานศึกษาในการบริการทางการศึกษาตาง ๆ เปนอยางดี การรวมมือกับผูบริหารเพื่อสงเสริมวิชาการ
ในหนวยศึกษานิเทศกหรือในสถานศึกษาและ/หรือการใหคําแนะนําทางวิชาการแกครูและผูรวมงาน
การใหความรวมมือในการจัดทําขอสอบ การจัดหาอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ การจัดทํา
ขอมูลและสถิติทางการศึกษา การประสานงานโครงการพิเศษ การใหความรวมมืออื่น ๆ แกหนวย
ศึกษานิเทศก และสถานศึกษาตาง ๆ เปนตน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

รายการปฏิบตั ิงาน

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
................... .................. ...................

ขอ จ. การรักษาวินยั และการประพฤติตน
ปริมาณงาน
1) จํานวนวันมาปฏิบัติราชการ (วัน/ป)
2) การถูกตักเตือนวากลาวโทษ (เรื่อง/ป)
3) การถูกลงโทษ (ครั้ง/ป)
4) ความเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
(เรื่อง/ป)
5) การรวมมือกับผูบริหารในการรักษาความปลอดภัย
การดูแลทรัพยสิน และความสงบเรียบรอย
(ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน
ใหชี้แจงเกีย่ วกับการรักษาวินยั และการประพฤติตนในเรื่องตาง ๆ เชน การรักษาระเบียบวินยั
อยางเครงครัดคําสั่ง และระเบียบราชการ การรักษาความสามัคคีในหมูคณะและขาราชการอื่นโดยทั่วไป
การเปนผูมคี วามประพฤติดีเปนทีย่ อมรับในหมูคณะและขาราชการอื่นโดยทั่วไป การเปนผูอุทศิ ตนใหกบั
ราชการจนถือเปนตัวอยางที่ดี การปฏิบัติตนตามหนาที่ไดผลดีเดน จนถือเปนตัวอยางที่ดีได เปนตน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5. การปฏิบตั ิงานอื่น ๆ (ถามี)
หากผูทจี่ ะขอกําหนดตําแหนง ๆ ที่สูงขึ้นเห็นสมควรรายงานผลการปฏิบัติงานอืน่ ใด
นอกเหนือจากที่ไดรายงานแลวในขอ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาใหรายงานเพิ่มเติมในแบบฟอรมนี้

รายการปฏิบตั ิงาน

ปริมาณงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
................... .................. ...................

ปริมาณงาน
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
คุณภาพของงาน (ใหชี้แจงคุณภาพของงานตามรายงานที่ปฎิบัติขางตน)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

สําหรับผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 5 ศึกษานิเทศก 6 ไมตองกรอกรายการ
ในขอ 6 - 9 สวนผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 7 ขึ้นไป ใหกรอกขอ 6 - 9 ดวย

6. ผลงานหรือเอกสารที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(ถามี โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. ผลงานทางวิชาการทีเ่ คยไดรับการพิจารณาอนุมตั ิกอนการขอกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 7
ศึกษานิเทศก 8 ศึกษานิเทศก 9 ในครั้งนี้ (ถามี โปรดระบุตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ และชื่อผลงาน
ทางวิชาการ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. รายงานเกี่ยวกับความชํานาญการพิเศษ ความเชีย่ วชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
8.1 ขอกําหนดตําแหนงในฐานะผูช ํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาใด
8.2 ใหรายงานเกี่ยวกับความชํานาญการพิเศษ ความเชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษวามี
ความชํานาญการพิเศษ ความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการนิเทศการศึกษาในสาขาใด
วิชาหนึ่ง อยางไร หากมีเอกสารหรือหลักฐาน ตลอดจนคํารับรองตาง ๆ ที่แสดงถึงความชํานาญการ
พิเศษ ความเชีย่ วชาญ หรือความเชีย่ วชาญพิเศษ ใหเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
8.3 ใหรายงานเกี่ยวกับผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย ผูรวมงานสถานศึกษา
หรือหนวยงานทางการศึกษา วามีอยางไร หากมีเอกสารหรือหลักฐานตลอดจนคํารับรองตาง ๆ ให
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
8.3.1 ผลที่ปรากฎตอครู อาจารย
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8.3.2 ผลที่ปรากฎตอผูรวมงานอื่น
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8.3.3 ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
.................................................... ........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8.4 ใหรายงานผลงานในฐานะวิทยากร ผูชํานาญการพิเศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญ หรือวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ วาไดมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของแคไหน
และผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษ ความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้
สามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางดี เพียงใด
9. รายงานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
9.1 ชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อพิจารณา (โปรดระบุ)
1) ชื่อ (ผลงาน) ......................................................................................................................
วิชา ...................................................................................................................................
ใชประกอบการสอนวิชา (ระบุรหัสดวย ถามี) ...................................ระดับชัน้ .........................
จํานวน ....................... หนา ปที่ผลิต พ.ศ. .....................................
2) ชื่อผลงาน (ผลงานชุดที่ 2,3 ....................มีรายละเอียดเชนเดียวกับชุดที่ 1)
9.2 คําชี้แจงประกอบการสงผลงานทางวิชาการ (ใหชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ การดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ แหลงอางอิงที่สําคัญ ลักษณะการผลิตวา
ผลิตเองหรือมีผูรวมจัดทําขี้นอยางไร ในกรณีผูขอรวมจัดทํากับบุคคลอื่นใหชี้แจงดวยวาผูขอไดจัดทํา
ผลงานในสวนใดบาง นอกจากนั้น ใหชี้แจงวาผลงานทางวิชาการนั้นไดนําไปใชประโยชนแลวอยางไร
และผลงานทางวิชาการนั้นจะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและประโยชนตอการศึกษาหรือ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ศึกษานิเทศกเพียงใด และในกรณีที่ไดมีการเผยแพร ใหระบุดวยวา
ไดแพรใหบุคคลหรือหนวยงานใดอยางไร)

10. ขอมูลอื่น ๆ (หากผูขอเห็นสมควรชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากขอความสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมดไมตรงกับความเปนจริง ใหถือวาเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา

(ลงชื่อ) .....................................................................ผูขอ
(..........................................................)
ตําแหนง ..............................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ....................
11. การตรวจสอบ รับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนด และรับรองการปฏิบัติงานและใหความเห็นอื่น ๆ)

ขอรับรองวา ไดตรวจสอบแลวเปนความจริงทุกประการ หากขอความสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมดไมตรงกับความเปนจริง ใหถือวาเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
(ลงชื่อ) ....................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษา
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ...................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
ขอรับรองวาไดตรวจขอความดังกลาวขางตนแลวเปนความจริงทุกประการ ผูขอเลื่อนระดับ
ไดปฏิบัติงานดังกลาวจริงทุกประการ มีหลักฐานตรวจสอบได
(ลงชื่อ) .....................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ปลัดเทศบาล……………….
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............

สําหรับศึกษานิเทศก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
¢ ศึกษานิเทศก 5
¢ ศึกษานิเทศก 6
ชื่อผูขอกําหนตตําแหนงและแตงตั้ง ...........................................................
ตําแหนง..........................................
สํานักการศึกษา/กองการศึกษา /ฝายการศึกษา
..............................................................................................
เทศบาล.........................................................................
เงินเดือน ................................. บาท

ขอชี้แจงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหผูประเมินฯ ดําเนินการประเมินใน ขอ จ. และขออื่น
ที่ผูขอเลือกกรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ รวมเปน 2 ขอ
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รายการประเมิน

ขอ ก. งานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปริมาณงาน
1) การใหคําปรึกษาแนะนํา (ครั้ง/ป)
2) การเปนวิทยากรในการประชุม/อบรม/
สัมมนา (ครั้ง/ป)
3) การนิเทศทางไกลหรือการนิเทศดวยวิธี
การอื่น ๆ (ครั้ง/ป)
4) การสาธิตการสอนหรือสาธิตอื่น ๆ
(ครั้ง/ป)
5) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการนิเทศดังตอไปนี้
1) การมีความรูความสามารถในเรื่องที่ทํา
การนิเทศ
2) ความสามารถในการเตรียมการนิเทศ
3) ความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา
4) การมีความรูความสามารถในการนําวิธี
การใหม ๆ มาทําการนิเทศ
5) ครูและผูเขารับการประชุม/อบรม/
สัมมนา สามารถรับการถายทอดและ
นําความรูไปใชเปนประโยชนตอการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยาง
ยิ่ง

มาก คอนขา คอนขาง คะ
/ดี ง
นอย/
แนน
พิเศษ/
มาก/ พอใช
ที่ได
ดีมาก
คอนขา
งดี
มาก
เปน

(900)

(.......)

(450)
90
90

(.......)

90
90
90

(450)
90
90
90
90
90

(.......)

-3-

รายการประเมิน

ขอ ข. งานศึกษาคนควาทางวิชาการ
ปริมาณงาน
1) การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการและ
เอกสารอื่น ๆ สําหรับการศึกษาคนควา
(เรื่อง/ป)
2) การเขียนและผลิตตําราหรือคูมือสําหรับ
การทํางานของตนเองหรือของครูและ
นักเรียน (เรื่อง/ป)
3) การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ(ชิ้น/ป)
4) การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมออยาง
มีประสิทธิภาพ (เรื่อง/ป)
5) การเผยแพร ตํารา เอกสารสื่อการเรียน
การสอนหรือรูปแบบและวิธีการจัด
การเรียนการสอน (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานการศึกษาคนควาหรือการเผยแพร
ทางวิชาการ ดังตอไปนี้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ตํารา หรือสื่อ
ตาง ๆ อยางสมบูรณและทันสมัยสําหรับ
การศึกษาคนควาเพื่อการปฏิบัติงาน
2) ตําราหรือคูมือหรือสิ่งตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพและใชประโยชนไดดี
3) เอกสาร ตําราหรือสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
4) สามารถพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัด
การเรียนการสอนมาใชประโยชนเปน
อยางดี
5) ครูมีความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสูงขึ้น

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม
(900)
(450)
90

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช
(.......)
(.......)

90

90
90

90

(450)

90

90
90
90

90

(........)
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ขอ ค. งานวิเคราะหวิจัย
ปริมาณงาน
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตร (เรื่อง/ป)
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอน (เรื่อง/ป)
3) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(เรื่อง/ป)
4) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเพื่อความ
กาวหนาทางวิชาการอื่น ๆ (เรือง/ป)
5) การรวบรวมผลการวิเคราะหการวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (เรือง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานวิจัยและ/หรือวิเคราะหวามี
ประโยชนและนําไปใชเพี่อความกาวหนาของ
การเรียนการสอนหรือเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษา ดังตอไปนี้
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตรมี
ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมเพียงใด
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอนมีผลตอความกาวหนาใน
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
3) การปฏิบัติงานโดยปกติอาศัยพื้นฐานจาก
การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเปนหลักมาก
นอยเพียงใด
4) มีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ/หรือ
วิเคราะหสูวงการศึกษาหรือสูโรงเรียนเพียงใด
5) ศึกษานิเทศกอื่นหรือครูไดนําผลการวิจัย
และ/หรือวิเคราะหไปใชเพียงใด

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ มาก
แนน อยาง
เต็ม ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง
(900)
(450)
90
90

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง คอน
คะ
เปน
/ดี มาก/
ขาง แนน
พิเศษ/
คอนขางดี นอย/ ที่ได
ดีมาก
พอใช
(.......)
(.......)

90

90
90
(450)
(.......)

90

90

90
90

90
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ขอ ง . งานบริการทางการศึกษาหรืองานอื่น ๆ
ปริมาณงาน
1) ดําเนินงานดานธุรการและ/หรืองาน
บริการทางการศึกษาตาง ๆ เชน การจัดทํา
ขอสอบ การจัดทําอุปกรณหรือสื่อการเรียน
การสอนและ/หรือดําเนินการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน (ครั้ง/ป)
2) การขวยบริหารหรือสงเสริมงานดาน
วิชาการในหนวยศึกษานิเทศกหรือใน
หนวยงานอี่น ๆ เชน การชวยพัฒนาหรือ
ปรัปบรุงแผนการนิเทศและ/หรือใหคําแนะนํา
ทางวิชาการแกผูรวมงาน(เรื่อง/ป)
3) การชวยบริหารหรือสงเสริมงานดาน
วิชาการในสถานศึกษา เชน การชวย
พัฒนาหรือปรับปรุงแผนการเรียนการ
สอนและ/หรือคําแนะนําทางวิชาการแก
ครู (เรื่อง/ป)
4) การดูแล บํารุงรักษาและ/หรือการให
บริการอุปกรณและ/หรือสื่อการเรียน
การสอนตาง ๆ (ชิ้น/ป)
5 งานบริการทางการศึกษาอื่น ๆ (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการบริการทางการศึกษา ตอไปนี้
1) การใหความรวมมือกับสถานศึกษาใน
การบริการทางการศึกษาตาง ๆ เปนอยางดี
2) การรวมมือกับผูบริหารเพื่อสงเสริม
วิชาการในหนวยศึกษานิเทศกหรือใน
สถานศึกษาและ/หรือการใหคําแนะนํา
ทางวิชาการแกครูและผูรวมงาน

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม
(900)
(450)
90

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช
(.......)
(........)

90

90

90

90
(450)
90
90

(........)
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รายการประเมิน

3) การใหความรวมมือในการจัดทําขอสอบ
การจัดหาอุปกรณหรือสื่อการเรียนการ
สอนตาง ๆ
4) การจัดทําขอมูลและสถิติทางการศึกษา
และการประสานงานโครงการพิเศษ
5) การใหความรวมมืออื่น ๆ กับหนวย
ศึกษานิเทศกและสถานศึกษาตาง ๆ
ขอ จ. การรักษาวินัยและการประพฤติตน
ปริมาณงาน
1) จํานวนวันมาปฏิบัติราชการ (วัน/ป)
2) การถูกตักเตือนวากลาวโทษ (เรื่อง/ป)
3) การถูกลงโทษ (ครั้ง/ป)
4) ความเอาใจใสในการปฎิบัติงานอยาง
จริงจัง (ครั้ง/ป)
5) การรวมมือกับผูบริหารในการรักษา
ความปลอดภัย การดูแลทรัพยสินและ
ความสงบเรียบรอย (ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการรักษาวินัยและประพฤติตนดังตอไปนี้
1) การรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด
ตามคําสั่งและระเบียบราชการ
2) การรักษาความสามัคคีในหมูคณะและ
ขาราชการอื่นโดยทั่วไป
3) การเปนผูมีความประพฤติดีเปนที่ยอมรับ
ในหมูคณะและขาราชการอื่นโดยทั่วไป
4) การเปนผูอุทิศตนใหกับราชการจนถือ
เปนตัวอยางที่ดี
5) การปฏิบัติตามหนาที่ไดผลดีเดนจน
ถือเปนตัวอยางที่ดีได

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช

90

90
90

(100)
(50)
10
10
10
10

(.......)
(.......)

10

(50)
10
10
10
10
10

(.......)
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ผลการประเมิน
1. คะแนนรวม ขอ จ.
2. คะแนนรวมขออื่น (จากขอ ก. - ขอ ง.) อีก 1 ขอ

............... คะแนน
................ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิน้ ................ คะแนน
คิดเปนรอยละ ........(จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

3. ขอสังเกตหรือความเห็นของผูประเมินฯ เกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูขอฯ ไดเสนอมา
เพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน)
(......................................................)
ตําแหนง ......................................................................
วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ...........................

สําหรับศึกษานิเทศก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
¢ ศึกษานิเทศก 7

¢ ศึกษานิเทศก 8

ชื่อผูขอกําหนตตําแหนงและแตงตั้ง .....................................................ตําแหนง...................................
สํานักการศึกษา/กองการศึกษา /ฝายการศึกษา ....................................................................................
เทศบาล.........................................................................
เงินเดือน ................................. บาท
เงินประจําตําแหนง .................................บาท

ขอชี้แจงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหผูประเมินฯ ดําเนินการประเมินใน ขอ ก. และ ขอ จ.
และขออื่นที่ผูขอเลือกกรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ รวมเปน 3 ขอ

-2ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ขอ ก. งานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปริมาณงาน
1) การใหคําปรึกษาแนะนํา (ครั้ง/ป)
2) การเปนวิทยากรในการประชุม/อบรม/
สัมมนา (ครั้ง/ป)
3) การนิเทศทางไกลหรือการนิเทศดวยวิธี
การอื่น ๆ (ครั้ง/ป)
4) การสาธิตการสอนหรือสาธิตอื่น ๆ
(ครั้ง/ป)
5) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการนิเทศดังตอไปนี้
1) การมีความรูความสามารถในเรื่องที่ทํา
การนิเทศ
2) ความสามารถในการเตรียมการนิเทศ
3) ความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา
4) การมีความรูความสามารถในการนําวิธี
การใหม ๆ มาทําการนิเทศ
5) ครูและผูเขารับการประชุม/อบรม/
สัมมนา สามารถรับการถายทอดและ
นําความรูไปใชเปนประโยชนตอการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยาง
ยิ่ง

มาก คอนขา คอนขาง คะ
/ดี ง
นอย/
แนน
พิเศษ/
มาก/ พอใช
ที่ได
ดีมาก
คอนขา
งดี
มาก
เปน

(600)

(.......)

(300)
60
60

(.......)

60
60
60

(300)
60
60
60
60
60

(.......)

-3ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ขอ ข. งานศึกษาคนควาทางวิชาการ
ปริมาณงาน
1) การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการและ
เอกสารอื่น ๆ สําหรับการศึกษาคนควา
(เรื่อง/ป)
2) การเขียนและผลิตตําราหรือคูมือสําหรับ
การทํางานของตนเองหรือของครูและ
นักเรียน (เรื่อง/ป)
3) การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ (ชิ้น/ป)
4) การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมออยาง
มีประสิทธิภาพ (เรื่อง/ป)
5) การเผยแพร ตํารา เอกสารสื่อการเรียน
การสอนหรือรูปแบบและวิธีการจัด
การเรียนการสอน (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานการศึกษาคนควาหรือการเผยแพร
ทางวิชาการ ดังตอไปนี้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ตํารา หรือสื่อ
ตาง ๆ อยางสมบูรณและทันสมัยสําหรับ
การศึกษาคนควาเพื่อการปฏิบัติงาน
2) ตําราหรือคูมือหรือสิ่งตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพและใชประโยชนไดดี
3) เอกสาร ตําราหรือสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
4) สามารถพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัด
การเรียนการสอนมาใชประโยชนเปนอยางดี
5) ครูมีความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสูงขึ้น

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม
(350)
(175)
35

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

มาก คอนขาง
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี
มาก
เปน

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช
(.......)
(.......)

35

35
35

35

(175)
(........)
35

35
35
35

35
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รายการประเมิน
ขอ ค. งานวิเคราะหวิจัย
ปริมาณงาน
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตร
(เรื่อง/ป)
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอน (เรื่อง/ป)
3) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(เรื่อง/ป)
4) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเพื่อความ
กาวหนาทางวิชาการอื่น ๆ (เรือง/ป)
5) การรวบรวมผลการวิเคราะหการวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานวิจัยและ/หรือวิเคราะหวามี
ประโยชนและนําไปใชเพี่อความกาวหนาของ
การเรียนการสอนหรือเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษา ดังตอไปนี้
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตรมี
ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมเพียงใด
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอนมีผลตอความกาวหนาใน
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
3) การปฏิบัติงานโดยปกติอาศัยพื้นฐานจาก
การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเปนหลักมาก
นอยเพียงใด
4) มีการแผยแพรผลงานการวิจัยและ/หรือ
วิเคราะหสูวงการศึกษาหรือสูโรงเรียนเพียงใด
5) ศึกษานิเทศกอื่นหรือครูไดนําผลการวิจัย
และ/หรือวิเคราะหไปใชเพียงใด

ผลการประเมิน
ปริมาณ คะ มากอยาง มากเปน มก คอนขาง คอนขาง คะ
พิเศษ/
งาน
แนน ยิ่ง/ดี
/ดี มาก/
นอย/
แนน
ดี
ม
าก
เฉลี่ย
เต็ม อยางยิ่ง
คอนขางดี พอใช
ที่ได
(350)
(175)
35

(.......)
(.......)

35
35

35
35
(175)

35

35

35

35
35

(.......)
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ขอ ง . งานบริการทางการศึกษาหรือ
งานอื่น ๆ
ปริมาณงาน
1) ดําเนินงานดานธุรการและ/หรืองาน
บริการทางการศึกษาตาง ๆ เชน
การจัดทําขอสอบ การจัดทําอุปกรณหรือ
สื่อการเรียนการสอนและ/หรือดําเนิน
การเกี่ยวกับงานสนับสนุนการเรียน
การสอน (ครั้ง/ป)
2) การขวยบริหารหรือสงเสริมงานดาน
วิชาการในหนวยศึกษานิเทศกหรือใน
หนวยงานอี่น ๆ เชน การชวยพัฒนาหรือ
ปรัปบรุงแผนการนิเทศและ/หรือให
คําแนะนําทางวิชาการแกผูรวมงาน (เรื่อง/
ป)
3) การชวยบริหารหรือสงเสริมงานดาน
วิชาการในสถานศึกษา เชน การชวย
พัฒนาหรือปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
และ/หรือคําแนะนําทางวิชาการแกครู(เรื่อง/
ป)
4) การดูแล บํารุงรักษาและ/หรือการให
บริการอุปกรณและ/หรือสื่อการเรียน
การสอนตาง ๆ (ชิ้น/ป)
5 งานบริการทางการศึกษาอื่น ๆ (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการบริการทางการศึกษา ตอไปนี้
1) การใหความรวมมือกับสถานศึกษาใน
การบริการทางการศึกษาตาง ๆ เปนอยางดี
2) การรวมมือกับผูบริหารเพื่อสงเสริม
วิชาการในหนวยศึกษานิเทศกหรือใน

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง คอนขาง คะ
เปน
/ดี มาก/
นอย/
แนน
พิเศษ/
คอนขาง พอใช
ที่ได
ดีมาก
ดี

(350)

(.....)

(175)
35

(.....)

35

35

35

35
(175)
35

35

(.....)

สถานศึกษาและ/หรือการใหคําแนะนํา
ทางวิชาการแกครูและผูรวมงาน
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รายการประเมิน

3) การใหความรวมมือในการจัดทําขอสอบ
การจัดหาอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนตาง
ๆ
4) การจัดทําขอมูลและสถิติทางการศึกษา
และการประสานงานโครงการพิเศษ
5) การใหความรวมมืออื่น ๆ กับหนวย
ศึกษานิเทศกและสถานศึกษาตาง ๆ
ขอ จ. การรักษาวินัยและการประพฤติตน
ปริมาณงาน
1) จํานวนวันมาปฏิบัติราชการ (วัน/ป)
2) การถูกตักเตือนวากลาวโทษ (เรื่อง/ป)
3) การถูกลงโทษ (ครั้ง/ป)
4) ความเอาใจใสในการปฎิบัติงานอยางจริงจัง
(ครั้ง/ป)
5) การรวมมือกับผูบริหารในการรักษา
ความปลอดภัย การดูแลทรัพยสินและ
ความสงบเรียบรอย (ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการรักษาวินัยและประพฤติตนดังตอไปนี้
1) การรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด
ตามคําสั่งและระเบียบราชการ
2) การรักษาความสามัคคีในหมูคณะและ
ขาราชการอื่นโดยทั่วไป
3) การเปนผูมีความประพฤติดีเปนที่ยอมรับ
ในหมูคณะและขาราชการอื่นโดยทั่วไป
4) การเปนผูอุทิศตนใหกับราชการจนถือ
เปนตัวอยางที่ดี
5) การปฏิบัติตามหนาที่ไดผลดีเดนจน

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง คอนขาง คะ
เปน
/ดี มาก/
นอย/
แนน
พิเศษ/
คอนขาง พอใช
ที่ได
ดีมาก
ดี

35
35
35

(50)
(25)
5
5
5
5

(.......)
(.......)

5

(25)
5
5
5
5
5

(.......)

ถือเปนตัวอยางที่ดีได

-7ผลการประเมิน
1. คะแนนรวม ขอ ก. และ ขอ จ.
................. คะแนน
2. คะแนนรวมขออื่น (จากขอ ข. - ขอ ง.) อีก 1 ขอ
................ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิน้
................ คะแนน
คิดเปนรอยละ ............(จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)
3. ขอสังเกตหรือความเห็นของผูประเมินฯ เกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูขอฯ ไดเสนอมา
เพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน)
(......................................................)
ตําแหนง ......................................................................
วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ...........................

สําหรับศึกษานิเทศก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
¢ ศึกษานิเทศก 9

ชื่อผูขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง ..........................................ตําแหนง ...............................................
สํานักการศึกษา/กองการศึกษา เทศบาล................................................................................................
เงินเดือน ...................................บาท
เงินประจําตําแหนง ...........................บาท

ขอชี้แจงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ใหผูประเมินฯ ดําเนินการประเมินในขอ ก. ขอ ง. ขอ จ. และขออื่นที่ผูขอเลือก
กรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ รวมเปน 4 ขอ
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รายการประเมิน

ขอ ก. งานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปริมาณงาน
1) การใหคําปรึกษาแนะนํา (ครั้ง/ป)
2) การเปนวิทยากรในการประชุม/อบรม/
สัมมนา (ครั้ง/ป)
3) การนิเทศทางไกลหรือการนิเทศดวยวิธี
การอื่น ๆ (ครั้ง/ป)
4) การสาธิตการสอนหรือสาธิตอื่น ๆ
(ครั้ง/ป)
5) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการนิเทศดังตอไปนี้
1) การมีความรูความสามารถในเรื่องที่ทํา
การนิเทศ
2) ความสามารถในการเตรียมการนิเทศ
3) ความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา
4) การมีความรูความสามารถในการนําวิธี
การใหม ๆ มาทําการนิเทศ
5) ครูและผูเขารับการประชุม/อบรม/
สัมมนา สามารถรับการถายทอดและ
นําความรูไปใชเปนประโยชนตอการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยาง
ยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขา คอนขาง
คะ
เปน
/ดี ง
นอย/
แนน
พิเศษ/
มาก/ พอใช
ที่ได
ดีมาก
คอนขา
งดี

(350)

(.......)

(175)
35
35

(.......)

35
35
35

(175)
35
35
35
35
35

(.......)
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ขอ ข. งานศึกษาคนควาทางวิชาการ
ปริมาณงาน
1) การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการและ
เอกสารอื่น สําหรับการศึกษาคนควา
(เรื่อง/ป)
2) การเขียนและผลิตตําราหรือคูมือสําหรับ
การทํางานของตนเองหรือของครูและ
นักเรียน (เรื่อง/ป)
3) การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ (ชิ้น/ป)
4) การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมออยาง
มีประสิทธิภาพ (เรื่อง/ป)
5) การเผยแร ตํารา เอกสารสื่อการเรียน
การสอนหรือรูปแบบและวิธีการจัด
การเรียนการสอน (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานการศึกษาคนควาหรือการเผยแพร
ทางวิชาการ ดังตอไปนี้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ตํารา หรือสื่อ
ตาง ๆ อยางสมบูรณและทันสมัยสําหรับ
การศึกษาคนควาเพื่อการปฏิบัติงาน
2) ตําราหรือคูมือหรือสิ่งตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพและใชประโยชนไดดี
3) เอกสาร ตําราหรือสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
4) สามารถพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัด
การเรียนการสอนมาใชประโยชนเปน
อยางดี
5) ครูมีความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสูงขึ้น

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม
(350)
(175)
35

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนขา คะ
ง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช
(.......)
(.......)

35

35
35

35

(175)

35

35
35
35

35

(........)
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ขอ ค. งานวิเคราะหวิจัย
ปริมาณงาน
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตร (เรื่อง/ป)
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอน (เรื่อง/ป)
3) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา (เรื่อง/ป)
4) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเพื่อความ
กาวหนาทางวิชาการอื่น ๆ (เรือง/ป)
5) การรวบรวมผลการวิเคราะหการวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
(เรือง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของผลงานวิจัยและ/หรือวิเคราะหวามี
ประโยชนและนําไปใชเพี่อความกาวหนาของ
การเรียนการสอนหรือเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษา ดังตอไปนี้
1) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหหลักสูตรมี
ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมเพียงใด
2) การวิจัยและ/หรือวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอนมีผลตอความกาวหนาใน
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
3) การปฏิบัติงานโดยปกติอาศัยพื้นฐานจาก
การวิจัยและ/หรือวิเคราะหเปนหลักมาก
นอยเพียงใด
4) มีการแผยแพรผลงานการวิจัยและ/หรือ
วิเคราะหสูวงการศึกษาหรือสูโรงเรียนเพียงใด
5) ศึกษานิเทศกอื่นหรือครูไดนําผลการวิจัย
และ/หรือวิเคราะหไปใชเพียงใด

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม
(250)
(125)
25
25

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
มาก
อยาง เปน /ดี มาก/
พิเศษ/
ยิ่ง/ดี
คอนขาง
ดีมาก
อยางยิ่ง
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช
(.......)
(.......)

25
25
25

(125)
(.......)

25

25

25

25

25
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รายการประเมิน

ขอ ง . งานบริการทางการศึกษาหรือ
งานอื่น ๆ
ปริมาณงาน
1) ดําเนินงานดานธุรการและ/หรืองานบริการ
ทางการศึกษาตาง ๆ เชน การจัดทําขอสอบ
การจัดทําอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน
และ/หรือดําเนินการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
การเรียนการสอน (ครั้ง/ป)
2) การขวยบริหารหรือสงเสริมงานดานวิชาการ
ในหนวยศึกษานิเทศกหรือในหนวยงานอี่น ๆ
เชน การชวยพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
นิเทศและ/หรือใหคําแนะนําทางวิชาการแก
ผูรวมงาน(เรื่อง/ป)
3) การชวยบริหารหรือสงเสริมงานดาน
วิชาการในสถานศึกษา เชน การชวย
พัฒนาหรือปรับปรุงแผนการเรียนการ
สอนและ/หรือคําแนะนําทางวิชาการแก
ครู (เรื่อง/ป)
4) การดูแล บํารุงรักษาและ/หรือการให
บริการอุปกรณและ/หรือสื่อการเรียน
การสอนตาง ๆ (ชิ้น/ป)
5 งานบริการทางการศึกษาอื่น ๆ (เรื่อง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการบริการทางการศึกษา ตอไปนี้
1) การใหความรวมมือกับสถานศึกษาใน
การบริการทางการศึกษาตาง ๆ เปนอยางดี
2) การรวมมือกับผูบริหารเพื่อสงเสริม
วิชาการในหนวยศึกษานิเทศกหรือใน
สถานศึกษาและ/หรือการใหคําแนะนํา
ทางวิชาการแกครูและผูรวมงาน

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ มาก
แนน อยาง
เต็ม ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช

(250)

(.......)

(125)
25

(........)

25

25

25

25
(125)
25
25

(........)
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รายการประเมิน

ปริมาณ
งาน
เฉลี่ย

คะ
แนน
เต็ม

3) การใหความรวมมือในการจัดทําขอสอบ
การจัดหาอุปกรณหรือสื่อการเรียนการ
สอนตาง ๆ
4) การจัดทําขอมูลและสถิติทางการศึกษา
และการประสานงานโครงการพิเศษ
5) การใหความรวมมืออื่น ๆ กับหนวย
ศึกษานิเทศกและสถานศึกษาตาง ๆ

25

ขอ จ. การรักษาวินัยและการประพฤติตน
ปริมาณงาน
1) จํานวนวันมาปฏิบัติราชการ (วัน/ป)
2) การถูกตักเตือนวากลาวโทษ (เรื่อง/ป)
3) การถูกลงโทษ (ครั้ง/ป)
4) ความเอาใจใสในการปฎิบัติงานอยาง
จริงจัง (ครั้ง/ป)
5) การรวมมือกับผูบริหารในการรักษา
ความปลอดภัย การดูแลทรัพยสินและ
ความสงบเรียบรอย (ครั้ง/ป)
คุณภาพของงาน พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของการรักษาวินัยและประพฤติตนดังตอไปนี้
1) การรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด
ตามคําสั่งและระเบียบราชการ
2) การรักษาความสามัคคีในหมูคณะและ
ขาราชการอื่นโดยทั่วไป
3) การเปนผูมีความประพฤติดีเปนที่ยอมรับ
ในหมูคณะและขาราชการอื่นโดยทั่วไป
4) การเปนผูอุทิศตนใหกับราชการจนถือ
เปนตัวอยางที่ดี
5) การปฏิบัติตามหนาที่ไดผลดีเดนจน
ถือเปนตัวอยางที่ดีได

(50)
(25)
5
5
5
5

มาก
อยาง
ยิ่ง/ดี
อยางยิ่ง

ผลการประเมิน
มาก มาก คอนขาง
เปน
/ดี มาก/
พิเศษ/
คอนขาง
ดีมาก
ดี

คอนข คะ
าง
แนน
นอย/ ที่ได
พอใช

25
25

(.......)
(.......)

5

(25)
5
5
5
5
5

(.......)

-7ผลการประเมิน
1. คะแนนรวม ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ จ.
2. คะแนนรวมขออื่น (จากขอ ค. - ขอ ง.) อีก 1 ขอ

................... คะแนน
................... คะแนน
รวมทั้งสิ้น .................. คะแนน
คิดเปนรอย................จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

3. ขอสังเกตหรือความเห็นของผูประเมินฯ เกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูขอฯ ไดเสนอมา
เพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี)
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน)
(......................................................)
ตําแหนง ......................................................................
วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ...........................

คําชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการพิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ศึกษานิเทศก 6 ศึกษานิเทศก 7 ศึกษานิเทศก 8 และ
ศึกษานิเทศก 9 และ เกณฑการตัดสิน
vvvvvvvvv

การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการพิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานครู
เทศบาลใหดํารงตําแหนง ซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานครูเทศบาลผูนนั้ วา มีผลการปฏิบตั ิงานทั้งดานปริมาณ
งานและคุณภาพของงานเปนไปตามเกณฑที่ กําหนด และมีความเหมาะสมทีจ่ ะไดรับการพิจารณาเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นเปน 5 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
1. การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก 5
2. การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก 6
3. การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก 7
4. การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก 8
5. การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8 ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก 9
1. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.1 ในการประเมินใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบคําขอกําหนดตําแหนงและแตงตัง้
พนักงานครูเทศบาล ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ศึกษานิเทศก 6 ศึกษานิเทศก 7 ศึกษานิเทศก 8
ศึกษานิเทศก 9 ตามแบบประเมินแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนปริมาณงานและสวนทีเ่ ปนคุณภาพ
ของงานโดยกําหนดหัวขอประเมินไว 5 ขอ คือ
ขอ ก. งานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ ข. งานการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ขอ ค. งานวิเคราะหการวิจยั
ขอ ง. งานบริหารการศึกษาหรืองานอื่น ๆ
ขอ จ. การรักษาวินัยและการประพฤติตน
1.2 การใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึน้
ใหผูประเมินตามขอ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการที่ผูขอฯ กรอกในแบบเสนอขอกําหนดตําแหนง
สําหรับการประเมินฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผูขอฯ ในตําแหนงใด และขอใดใหดําเนินการ
ตามขอกําหนดดังนี้

-21.2.1 ผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 5 และศึกษานิเทศก 6 ใหประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ จ. (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขออืน่ ที่ผูขอกําหนดตําแหนงฯ ไดเลือกไวอีก 1 ขอ
(คะแนนเต็ม 900 คะแนน) รวม 2 ขอ และคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
1.2.2 ผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 7 และศึกษานิเทศก 8 ใหประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ก. (คะแนนเต็ม 600 คะแนน) ขอ จ. (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขออื่นที่ผูขอกําหนด
ตําแหนงฯ ไดเลือกไวอีก 1 ขอ (คะแนนเต็ม 350 คะแนน) รวมเปน 4 ขอ และคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
1.2.3 ผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษานิเทศก 9 ใหประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอ ก. (คะแนนเต็ม
350 คะแนน) ขอ ข. (คะแนนเต็ม 350 คะแนน) ขอ จ.(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขออื่นที่
ผูขอกําหนดตําแหนงฯ ไดเลือกไวอีก 1 ขอ (คะแนนเต็ม 250 คะแนน) รวมเปน 4 ขอ และ คะแนนเต็ม
1,000 คะแนน
1.3 แนวทางปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รายการประเมินในขอ ง. งานบริหารทาง
การศึกษา หรืองานอื่น ๆ รวม 5 รายการนั้น อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวขอยอยของการประเมินใหเปน
อยางอื่นใหสอดคลอง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได แตคะแนนเต็มของขอ ง. คือ กรณีตําแหนง
ศึกษานิเทศก 5 และศึกษานิเทศก 6 รวม 900 คะแนน ศึกษานิเทศก 7 และ ศึกษานิเทศก 8 รวม 350
คะแนน และศึกษานิเทศก 9 รวม 250 คะแนน
นั้นไดคงไวตามเดิม
2. ผูประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผูประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพื่อเลื่อนพนักงานครูเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
5,
ศึกษานิเทศก 6, ศึกษานิเทศก 7, ศึกษานิเทศก 8 และศึกษานิเทศก 9 คือ คณะกรรมการประเมินฯ ที่ ก.ท.จ.
แตงตั้ง ตามที่ ก.ท. กําหนด
3. เกณฑคะแนนตัดสิน
พนักงานครูเทศบาลจะเลื่อนขี้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้ จะตองไดรับ
การประเมินทั้งปริมาณงานและคุณภาพของงาน โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้
- สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 65
- สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตึง้ ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6 ศึกษานิเทศก 7 ศึกษานิเทศก 8 และ
ศึกษานิเทศก 9 ผลการประเมินไมต่ํากวา รอยละ 70
4. วิธีดาํ เนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.1 ใหผปู ระเมินฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายละเอียดคําชีแ้ จงตามแบบเสนอขอกําหนดตําแหนง
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ถึงศึกษานิเทศก 9 ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ
4.2 หากผูประเมินฯ เห็นวารายงานผลการปฏิบัติงานในขอ 5 (การปฏิบัติงานอื่น ๆ ) ตามที่ผูขอกําหนด

ตําแหนงฯ รายงานตามแบบเสนอขอฯ ในเอกสาร มีขอนาสังเกตประการใดก็ใหเสนอความเห็นไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอไป

-35. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก. เกณฑปริมาณงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนทีเ่ ปนปริมาณงานทําไดโดยการประเมินจากจํานวนปริมาณ
ของงานใน หนาที่ทปี่ ฏิบัติตลอดจนงานที่ไดรับมอบหมาย โดยพิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน 5
ระดับ คือ มากอยางยิ่ง, มาก, เปนพิเศษมาก, คอนขางมาก, คอนขางนอย
การกําหนดการประเมินเปนคะแนน ใหใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ ดังนี้
มากอยางยิ่ง หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 81 - 100
มากเปนพิเศษ หมายถึง ไดคะแนนรอยละ 61 - 80
มาก
หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 41 - 60
คอนขางมาก หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 21 - 40
คอนขางนอย หมายถึง
ไดคะแนนนอยกวารอยละ 21
โดยสรุปเปนตารางใหคะแนนโดยประมาณสําหรับคาคะแนนตาง ๆ ได ดังนี้
เกณฑคะแนน
คะแนนเต็ม
5
10
25
35
60
90

มากอยางยิ่ง

มากเปนพิเศษ

มาก

คอนขางมาก

คอนขางนอย

5
9-10
21-25
29-35
49-60
73-90

4
7-8
16-20
22-28
37-48
55-72

3
5-6
11-15
15-21
25-36
37-54

2
3-4
6-10
8-14
13-24
19-36

1
1-2
1-5
1-7
1-12
1-18

ในการนี้ อาจพิจารณากําหนดเกณฑคะแนนปริมาณงานตามรายการที่ปฏิบัติวาปริมาณงานเทาใด
จะอยูในระดับใดมากอยางยิง่ มากเปนพิเศษ มาก คอนขางมาก คอนขางนอย เพื่อใชเปนเกณฑคะแนน
ปริมาณงาน ประเมินพนักงานครูเทศบาล ผูดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาสังกัดก็ได
ข. เกณฑคุณภาพของงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานสวนทีเ่ ปนคุณภาพของงาน ทําไดโดยประเมินจากความยากงายหรือ
ความยุง ยากสลับซับซอนของงานที่ปฏิบัติ การใหความรูความสามารถ ความถูกตอง ความสมบูรณ การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคในหนาทีป่ ฏิบตั ิตลอดจนงานที่ไดรับมอบหมาย โดยพิจารณา
กําหนดระดับแบบประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีอยางยิ่ง ดีมาก ดี คอนขางดี พอใช

-4การกําหนดการประเมินเปนคะแนน ใหใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ ดังนี้
มากอยางยิ่ง หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 81 - 100
มากเปนพิเศษ หมายถึง ไดคะแนนรอยละ 61 - 80
มาก
หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 41 - 60
คอนขางมาก หมายถึง
ไดคะแนนรอยละ 21 - 40
คอนขางนอย หมายถึง
ไดคะแนนนอยกวารอยละ 21
โดยสรุปเปนตารางใหคะแนนโดยประมาณสําหรับคาคะแนนตาง ๆ ได ดังนี้
เกณฑคะแนน
คะแนนเต็ม
5
10
25
35
60
90

มากอยางยิ่ง

มากเปนพิเศษ

มาก

คอนขางมาก

คอนขางนอย

5
9-10
21-25
29-35
49-60
73-90

4
7-8
16-20
22-28
37-48
55-72

3
5-6
11-15
15-21
25-36
37-54

2
3-4
6-10
8-14
13-24
19-36

1
1-2
1-5
1-7
1-12
1-18

แนวการประเมินความชํานาญการ/ความเชีย่ วชาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ
สายงานศึกษานิเทศก
1. แนวการประเมินความชํานาญการ ความเชีย่ วชาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้
คณะกรรมการที่ ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินฯ ตามที่ ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินความ
ชํานาญการ ความเชีย่ วชาญ/ความเชีย่ วชาญพิเศษ ตามแบบเพือ่ กําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 7
ศึกษานิเทศก 8 และศึกษานิเทศก 9 กําหนดคาคะแนนเต็ม 70 คะแนน และกําหนดระดับการประเมินรวม 5
ระดับ คือ
ดีมาก หมายถึง เปนผูมีความชํานาญการ/ความเชีย่ วชาญ/ความเชีย่ วชาญพิเศษ ในการนิเทศ
การศึกษา สามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะห วิเคราะห วิจัยและพัฒนาการทํางานจนไดผลงานเปนที่
ยอมรับอยางสูง และนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานไดผลดีอยางยิ่ง มีการแนะนํานิเทศแกครู
อาจารย ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกี่ยวของอยูเปนประจํา และมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม สัมมนา ฯลฯ สามารถนําผลมาประยุกตใชประโยชนในการศึกษาใน
ระดับที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง กําหนดคาคะแนนรอยละ 90-100
ดี หมายถึง เปนผูมีความชํานาญการ/ความเชีย่ วชาญในการนิเทศการศึกษา สามารถริเริ่ม
สรางสรรค สังเคราะห วิเคราะห วิจัยและพัฒนาการทํางานจนไดผลงานเปนทีย่ อมรับและนําไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงานไดผลดี มีการแนะนํานิเทศแกครู อาจารย ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่
เกี่ยวของบอย ๆ และมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม สัมมนา ฯลฯ
สามารถนําผลมาประยุกตใชประโยชนในการศึกษาในระดับที่นาพอใจ กําหนดคาคะแนนรอยละ 70-89
พอใช หมายถึง เปนผูมีผลงานทางดานการนิเทศการศึกษา และเปนที่ยอมรับ มีการแนะนํา
นิเทศแกครู อาจารย ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกีย่ วของอยูบอยครั้ง และมีสวนรวมในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม สัมมนา ฯลฯ สามารถนําผลมาประยุกตใชประโยชนใน
การศึกษาระดับปกติ กําหนดคาคะแนนรอยละ 50-69
ตองแกไข หมายถึง เปนผูมีผลงานทางดานการนิเทศการศึกษานอย มีการแนะนํานิเทศแกครู
อาจารย ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกี่ยวของเปนครั้งคราว และมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพไดรับ
เชิญเปนวิทยากรใน การอบรม สัมมนา ฯลฯ สามารถนําผลมาประยุกตใชประโยชนในการศึกษานอย
กําหนดคาคะแนนรอยละ 30-49
ตองแกไขอยางยิ่ง หมายถึง เปนผูมีผลงานทางดานการนิเทศการศึกษานอยมาก มีการแนะนํา
นิเทศแกครู อาจารย ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกีย่ วของนอยครั้ง และมีสวนรวมในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม สัมมนา ฯลฯ สามารถนําผลมาประยุกตใชประโยชนใน
การศึกษานอยมาก กําหนดคาคะแนนรอยละ 0-29

การประเมินความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพจิ ารณาจาก
รายการดังตอไปนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการ ความเชีย่ วชาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศ
การศึกษา คะแนน 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช ตองแกไข ตองแกไขอยางยิ่ง
1.1 งานนิเทศการเรียนการสอน
(30 คะแนน) ใหพิจารณาจากการให
ความชวยเหลือ ชี้แนะ บริการรวมมือ สงเสริม
แนะนําแกครูเกี่ยวกับ
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
- การวัดผลและประเมินผล
1.2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทาง
การศึกษา (30 คะแนน) พิจารณาจาก
- การสงเสริม พัฒนาใหครู อาจารย
มีความรูดานวิชาการ
- การสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
พัฒนางานและการปฏิบัตติ าง ๆ
- การสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน
อันที่จะสงผลตอคุณภาพการศึกษา
1.3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
(30 คะแนน) พิจารณาจาก
- นําหลักวิชาและเทคนิคการนิเทศ
การศึกษาไปสูภาคปฏิบัติ โดยประยุกตให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและสถานการณ
- ความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือพัฒนา
เครื่องมือ หรือรูปแบบและระบบการนิเทศ
ตลอดจนชุดฝกอบรมการนิเทศ
หมายเหตุ ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ/ความเชีย่ วชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษานั้น
ผูขอกําหนดตําแหนงอาจจะขอทั้ง 3 งาน แบงคะแนนงานละ 10 คะแนน ถาขอ 2 งาน
แบงคะแนนงานละ 15 คะแนน และถาของานเดียว คะแนนเต็ม 30 คะแนน

รายการที่ 2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย ผูรวมงานอื่นและสถานศึกษา
คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแยกพิจารณา ดังนี้

รายการประเมิน
2.1 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย (15 คะแนน)
พิจารณาจาก
- พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู
โดยพิจารณาจากการพัฒนาการจูงใจ สงเสริม
ใหครูสามารถทําการสอนไดดีขึ้น
- การปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
โดยพิจารณาจากความสามารถในการกระตุน
ใหครูเกิดความกระตือรือรน ตื่นตัวทีจ่ ะปรับปรุง
การเรียนการสอนอยูเสมอ
- ความเลื่อมใสศรัทธา โดยพิจารณาจาก
การใหความรวมมือ การปรึกษาของครู อาจารย
2.2 ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
(10 คะแนน) พิจารณาจากการยอมรับนับถืออา
กผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นทีเ่ กีย่ วของ
2.3 ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือ
หนวยงานทางการศึกษา (5 คะแนน) พิจารณา
จากการมีสวนรวมใหสถานศึกษา
หรือหนวยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนา
การเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและมีผลตอการศึกษา โดยสวนรวมได
ตามเปาหมาย

ดีมาก

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช ตองแกไข ตองแกไขอยางยิ่ง

รายการที่ 3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน พิจารณาจาก
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช ตองแกไข ตองแกไขอยางยิ่ง
การไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย
และหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการศึกษา
(10 คะแนน)
2. แนวการประเมินผลงานทางวิชาการ
การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 7 ศึกษานิเทศก 8 และ
ศึกษานิเทศก 9 กําหนดคาคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
2.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ กําหนดคาคะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- ความสมบูรณของโครงสรางตั้งแตคํานํา สารบัญ เชิงอรรถ การอางอิง การจัดวางหัวขอ
ตารางและภาพประกอบ บรรณานุกรม เปนตน
- ความถูกตองทันสมัยของเนื้อหาสาระ ความถูกตองทางทฤษฎี ความสมเหตุสมผล
- ความกระจางชัด และความตอเนื่องของการนําเสนอ
- ความชัดเจนในการใชถอยคํา
- ความคงเสนคงวา
- ความสมบูรณครบถวนตามหลักสูตร ซึ่งตองคํานึงถึงความชัดเจนในการนําเสนอ
รวมทั้งหลักสูตรของระดับการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องดวย
- การอางอิงเปนทีเ่ ชื่อถือได และควรอางอิงผลงานของผูเสนอผลงานดวย อันจะแสดงถึง
ความรอบรูในดานนั้น ๆ ของผูเสนอ
- ความประณีตของผลงานทั้งในดานการพิมพ ตัวสะกด แบบฟอรม ตาง ๆ
2.2 ความคิดริเริม่ สรางสรรค กําหนดคาคะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- การนําทฤษฎีหรือหลักการตาง ๆ ทีเ่ ปนที่ยอมรับแลวไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน
- การเสนอแนวคิด การวิเคราะห วิจารณ การเปรียบเทียบที่แสดงใหเห็นถึงความรอบรู
ในดานนั้นของผูเ สนอผลงาน
- การเสนอสิ่งประดิษฐใหม ๆ หรือการเสนอผลงานการวิจัยที่กอใหเกิดการศึกษาคนควา
ที่กวางขวางตอไป
- การพัฒนาและสังเคราะห วิธีการเรียนการสอน จนทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา ฯลฯ

2.3 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ กําหนดคาคะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- การเผยแพร (ในสถานศึกษา กลุมโรงเรียนหรือหองสมุดของสถานศึกษาตาง ๆ
ในระดับเดียวกัน) เปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
- การเพิ่มพูนความรูก อใหเกิดความงอกเงยทางสติปญญาและความสามารถ
- การกอใหเกิดความกระตือรือรน และการสานตอในทางวิชาการ ฯลฯ
2.4 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา กําหนดคาคะแนน
10 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- ประโยชนโดยตรงตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา
- ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- มีการนําไปใชแลวอยางไดผล และศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา
ไดรับประโยชนเพิ่มขึน้
การประเมินความชํานาญการ/ความเชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ
จะประเมินตามแนวทางทีเ่ สนอ หรือจะประเมินโดยสวนรวมแลวใหคะแนนตามแบบประเมินที่แนบก็ได

แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
สาขา....................................................................
-------------------1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ....................................................................... คุณวุฒิ........................................ อายุ.............ป
ตําแหนง............................................................................. เงินเดือน............................. บาท
หนวยงานทางการศึกษา.................................. เทศบาล............................... จังหวัด........................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนา
ทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักเรียน นักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
เกณฑการตัดสิน
70
เกณฑผานรอยละ 65ของ
(30)
คะแนนเต็ม 70
(30)
คะแนน คือ 45.5 คะแนน

(10)
30
(15)

เกณฑผานรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม 30
คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑผานรอยละ 70

3. ขอสังเกตของผูประเมิน
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................…………………………………

ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน
(..................................................)
........../.........................../..........

แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8

สาขา....................................................................
-------------------1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ....................................................................... คุณวุฒิ........................................ อายุ.............ป
ตําแหนง............................................................................. เงินเดือน............................. บาท
หนวยงานทางการศึกษา.............................. เทศบาล.................................... จังหวัด........................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักเรียน นักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
เกณฑการตัดสิน
70
เกณฑผานรอยละ 65
(30)
ของคะแนนเต็ม 70
(30)
คะแนน คือ 45.5
คะแนน
(10)
30
(15)

เกณฑผานรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม 30
คะแนน คือ 19.5
คะแนน

(15)

100

เกณฑผานรอยละ 75

3. ขอสังเกตของผูประเมิน
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................…………………………
ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน
(..................................................)
........../.........................../..........

แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9
สาขา....................................................................
-------------------1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ........................................................................ คุณวุฒิ........................................ อายุ.............ป
ตําแหนง............................................................................. เงินเดือน............................. บาท
หนวยงานทางการศึกษา............................... เทศบาล.................................. จังหวัด........................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
1.1 ความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศ
การศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักเรียน นักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
เกณฑการตัดสิน
70
เกณฑผานรอยละ 70ของ
(30)
คะแนนเต็ม 70
คะแนน คือ 49 คะแนน
(30)

(10)
30
(15)

เกณฑผานรอยละ 70
ของคะแนนเต็ม 30
คะแนน คือ 21 คะแนน

(15)

100

เกณฑผานรอยละ 75

3. ขอสังเกตของผูประเมิน
ความเชี่ยวชาญ
พิเศษ.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................…………………………………….
ผลงานทาง
วิชาการ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน
(..................................................)
........../.........................../..........

