คูมือ
หลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สงู ขึ้น
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทําโดย แกน ดังสีสัตย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สรุปหลักเกณฑการคัดเลือกเพือ่ เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
-ปวส. = 4 ป
-ปวท. = 5 ป
-ปวช. = 6 ป
2. คุณสมบัติและเงื่อนไข
2.1 คุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"ง
2.2 เงินเดือนไม"ต่ํากว"าขั้นต่ําชํานาญงาน (13,470)
2.3 ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย8อนหลัง 6 ครั้ง(ไมติดกัน) ไม"ต่ํากว"าระดับดี
(บทเฉพาะกาลใหใชผลการประเมินฯตั้งแต 1 ต.ค.59 ถึงป%จจุบัน)
2.4 โทษทางวินัย รอบการประเมินที่ผ"านมาถึงแต"งตั้งไม"ถูกลงโทษสูงกว"าภาคทัณฑ@
2.5 การอบรม ผ"านหลักสูตรที่ ก.กลาง กําหนด **ตอนนี้ยังไมมีหลักสูตร ก.จังหวัดอาจเห็นชอบแตงตั้งและให
เขาอบรมในโอกาสแรก**
3. การประเมินผลงาน (ตามแบบที่กําหนด)
3.1 ผลงาน
-ผลงานย8อนหลังไม"เกิน 3 ป (ผลงานที่ใดก็ไดในสายงานนั้น)
-จํานวน 2 ผลงาน
-ผลงานจากการปฏิบัติงานในตําแหน"งที่จะแต"งตั้ง
3.2 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
-ปลัด อบต. เปDนประธาน
-ผู8ที่เปDนหรือเคยเปDนข8าราชการหรือพนักงานส"วนท8องถิ่น/พลเรือนที่ดํารงตําแหน"งในสายงานที่จะประเมิน
และระดับไม"ต่ํากว"าระดับที่ประเมิน 1 คน เปDนกรรมการ
-ผอ.สํานัก/กอง ต8นสังกัดของผู8ขอประเมินเปDนกรรมการ
-พนักงานส"วนตําบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปDนเลขานุการ
3.3 เกณฑผาน
ได8คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม"ต่ํากว"าร8อยละ 60
4. การแตงตั้ง
นายก อปท. แต"งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ไม"ก"อนวันที่ผ"านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แก"น ดังสีสัตย@ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

เรื่อง

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
ที่
/๒๕62
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ตําแหนงเจ)าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน
………………………….............................

อาศัยอํานาจตามขอ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย เรื่อง
หลักเกณฑ"และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลประเภททั่วไปและ
ประเภทวิ ช าการใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น พ.ศ.2561 เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น การเป3 น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับเจตนารมณ" และหลักเกณฑ"ดังกลาว
จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ของตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน ประกอบดวยบุคคลดังตอไป
1. ปลัดองค"การบริหารสวนตําบลนาแขม
เป3นประธาน
2. ผูที่เป3นหรือเคยเป3นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนที่ดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มี
ความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป3นที่ประจักษ"ในความสามารถ จํานวน 1 คน เป3นกรรมการ
3. หัวหนาสํานักปลัด
เป3นกรรมการ
4. นายแกน ดังสีสัตย" นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เป3นเลขานุการ
โดยทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะของผูขอ
ประเมิน และคุณภาพ ความยุงยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชน"ตอทางราชการ
ประชาชน หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผูผานการประเมินผลงานตองไดรับคะแนนจากคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เป3นตนไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.2562

(
)
นายกองค"การบริหารสวนตําบลนาแขม

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
1. ข#อมูลส%วนบุคคล
1. ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................................................
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)....................................................................................ระดับ..................................................
ตําแหนงเลขที่..............................................................งาน/ฝ&าย..........................................................................
สํานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ........................................
อัตราเงินเดือนปจจุบัน.................................................บาท
เงินเดือนขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนที่จะเลื่อนและแตงตั้งให.ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น...13,470.........บาท
ตําแหนงสุดท.ายกอนมีคําสั่งแตงตั้งให.ดํารงตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน
ของตําแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (กอน 1 มกราคม 2559)
ตําแหนง..........................................................ระดับ...................ตําแหนงเลขที่........................................
ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ..................................................................................................................................
3. ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให.ดํารงตําแหนง...........................................................ระดับ...............................
ตําแหนงเลขที่..............................................................งาน/ฝ&าย..........................................................................
สํานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/อบจ. .......................................................
4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................ (อายุ……..ป> .......เดือน)
อายุราชการ................ป>................เดือน...............วัน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
วันเดือนป>ที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา)
.................................................... ......................................................... .........................................................
.................................................... ......................................................... .........................................................
.................................................... ......................................................... .........................................................
.................................................... ......................................................... .........................................................
.................................................... ......................................................... .........................................................
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได$รับแตงตั้งให$ดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ)
วัน เดือน ป>
ตําแหนง/ระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
............................. ......................................... .............................. ....................................................
............................. ......................................... .............................. ....................................................
............................. ......................................... .............................. ....................................................
............................. ......................................... .............................. ....................................................
............................. ......................................... .............................. ....................................................
............................. ......................................... .............................. ....................................................

-21. ข#อมูลส%วนบุคคล (ต%อ)
7. ประวัติการฝFกอบรมและดูงาน
วัน/เดือน/ป>
ระยะเวลา
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................

หลักสูตร
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

สถาบัน
...................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

8. ประสบการณGในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ.าง เชน เปIนหัวหน.าโครงการ หัวหน.างาน
กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยGพิเศษ เปIนต.น)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย.อนหลัง 6 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับดี นับจากปจจุบันลงไป
รอบการประเมิน....................2/2561............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................
รอบการประเมิน....................1/2561............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................
รอบการประเมิน....................2/2560............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................
รอบการประเมิน....................2/2560............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................
รอบการประเมิน....................2/2559............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................
รอบการประเมิน..........................-....................................... ผลการประเมินระดับ.............-..............................
10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ.ามี)
......-...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ.ามี)
ชื่อใบอนุญาต....................................................................................................................................................
วันออกใบอนุญาต.................................................................วันหมดอายุ.........................................................

-32. หน#าที่ ความรับผิดชอบ และความรู#ความสามารถที่ต#องการของตําแหน%งที่จะประเมิน
1. หน.าที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน
...หน$าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ระดับปฏิบัติงาน……….............................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒. หน.าที่ความรับผิดชอบในตําแหนงที่จะขอประเมิน
...หน$าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ระดับชํานาญงาน…….............................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๓. ความต.องการของตําแหนง
๓.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา.......ทีร่ ะบุไว$ในบัตรประวัติข$าราชการสวนท$องถิ่นเป4นหลัก....................................
๓.1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (ป>).......................................................
๓.1.3 ประสบการณGในการทํางานในสายงานที่จะประเมิน (ป>) ปฏิบัติหน.าที่อะไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.1.4 ความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ปรับใช.ในการปฏิบัติงาน (อยางไร)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
๓.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ
(1) เงินเดือน
ยังไมถึงขั้นต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ถึงขั้นต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
สูงกวาขั้นต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
(2) การฝFกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข.าราชการและพนักงานสวนท.องถิ่นกําหนด
หลักสูตร..................................................................................................................................
หลักสูตร..................................................................................................................................
๓.2 คุณลักษณะที่จําเปIนต.องใช.ในการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
๓.2.1 ความรู. (ระบุความรู.ด.านตางๆ ที่จําเปIนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ต.องใช.เพื่อปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาว และ/หรือความรู.พิเศษที่จะชวยให.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เชน ความรู.เกี่ยวกับการใช.คอมพิวเตอรG ความรู.ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-42. หน#าที่ ความรับผิดชอบ และความรู#ความสามารถที่ต#องการของตําแหน%งที่จะประเมิน (ต%อ)
๓.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเป4นต$องใช$เพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และหรือ
ความสามารถพิเศษที่จะชวยให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ความสามารถในการเขียนบันทึก
ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาตอที่ประชุม ฯลฯ)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๓.2.3 ทักษะที่จําเปIน หรือความเชี่ยวชาญหรือประสบการณGที่จําเปIนตอการปฏิบัติงาน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๓.2.4 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปIนตอการปฏิบัติงาน (ยกเว.นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธG และ
ความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งกําหนดไว.แล.วในแบบประเมิน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ข.าพเจ.าขอรับรองวาข.อความที่แจ.งไว.ในแบบฟอรGมนี้ถูกต.องและเปIนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ..................................................................... (ผู.ขอรับการประเมิน)
(....................................................................)
(ตําแหนง)....................................................................
วันที่................/........................................../...............

-5การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหน%วยงานการเจ#าหน#าที่ ได#แก% หัวหน#าสํานักปลัด หรือ ผู#อํานวยการ
กองการเจ#าหน#าที่ (ถ#ามี))
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
( ) ไมตรง
( ) ได.รับการยกเว.น (ตามมติ........ครั้งที่............).............................................................................................
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
( ) ครบตามที่กําหนดไว.ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
( ) ไมครบ แตจะครบในวันที่............................................................
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
( ) ติดตอกัน.........ป>
( ) ไมติดตอกันแตครบ...........ป>
( ) อื่นๆ ..............ป>
4. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง (ให.รวมถึงการดํารงตําแหนงใน
สายงานอื่นที่เกี่ยวข.อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข.องเกื้อกูลด.วย)
( ) ตรงตามที่กําหนด (สายงานที่จะแตงตั้ง..........ป>.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ป>.........เดือน)
( ) เวลาทวีคูณ (สายงานที่จะแตงตั้ง..........ป>.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ป>.........เดือน)
( ) ไมตรงตามที่กําหนด (สายงานที่จะแตงตั้ง..........ป>.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ป>.........เดือน)
( ) สงให.คณะกรรมการประเมินเปIนผู.พิจารณา ( ) อืน่ ๆ
การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูลให.ระบุวาปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/ การขอเทียบระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที่.............. (โดยสามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลได.ร.อยละ........))
5. อัตราเงินเดือน
( ) ตรงตามหลักเกณฑG
( ) ไมตรงตามหลักเกณฑG..............................................................................
6. ประวัติการดําเนินการทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ...................................................
( ) กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กําลังอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
7. ผลการปฏิบัติราชการย.อนหลัง
( ) เปIนไปตามที่กําหนด
( ) ไมเปIนไปตามที่กําหนด.................................................................................
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหน%วยงานการเจ#าหน#าที่ ได#แก% หัวหน#าสํานักปลัด หรือ ผู#อํานวยการ
กองการเจ#าหน#าที่ (ถ#ามี))
8. การอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข.าราชการและพนักงานสวนท.องถิ่นกําหนด
( ) ผาน
( ) ไมผาน
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กําหนดไว.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (ถ.ามี)
( ) มี
( ) ไมมี
สรุปผลการตรวจสอบผู#ขอรับการประเมิน
( ) อยูในหลักเกณฑGที่จะดําเนินการตอไปได.
( ) อยูในหลักเกณฑGที่จะดําเนินการตอไปได. แตต.องให.คณะกรรมการประเมินผลงานเปIนผู.พิจารณาในเรื่อง
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
( ) ไมอยูในหลักเกณฑG.........................................................................................

(ลงชื่อ) ..................................................................... (ผู.ตรวจสอบ)
(....................................................................)
(ตําแหนง)
หัวหน.าสํานักปลัด
วันที่................/........................................../...............
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
( ) มีคุณสมบัติครบถ.วน
( ) ไมมีคุณสมบัติครบถ.วน เนื่องจาก................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(....................................................................)
(ตําแหนง) ประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
วันที่................/........................................../...............

(ปกหนา)

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมเอกสารประกอบ
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน
ผลงานที่เป%นผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง ..........................................................................................................

ของ

(ชื่อ – สกุล)

..................................................................................................................................................

ตําแหนง............................................................. ตําแหนงเลขที่................................
งาน/ฝ+าย..................................................................................................................
สํานัก/กอง................................................................................................................
อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ...............................................................................

สารบัญ

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ผลงานที่เป%นผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง ......................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ
ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
สรุปสาระสําคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
การนําไปใชประโยชน>
ความยุ?งยากในการดําเนินการ/ป@ญหา/อุปสรรค
วิธีการดําเนินการแกไขป@ญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
ผูร?วมดําเนินการ (ถามี)

หนา
ก
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.........
ภาคผนวก
เอกสารประกอบที่เกี่ยวของกับผลงานที่เปCนผลการดําเนินงานที่ผ?านมา

.........
.........
.........

แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป%นผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน

......................................................................................................................................................................................

2. ระยะเวลาดําเนินการ

......................................................................................................................................................................................

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4. สรุปสาระสําคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด)
สัญลักษณHที่ใชใน Flow Chart
จุดเริ่มตน / สิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช?น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของาน
จุดเชื่อมต?อระหว?างขั้นตอน
6. ผลสําเร็จของงาน
6.1 เชิงปริมาณ

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

6.2 เชิงคุณภาพ

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

7. การนําไปใชประโยชนH

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

8. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปJญหา/อุปสรรค

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

9. วิธีการดําเนินการแกไขปJญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสําเร็จ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

10. ขอเสนอแนะ

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

11. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)
11.1 ...................................................................................................... สัดส?วนของผลงาน..............................
11.2 ...................................................................................................... สัดส?วนของผลงาน..............................
ขอรับรองว?าผลงานดังกล?าวขางตนเปCนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………..............................…..
(………….......................……….......…….)
ผูขอรับการประเมิน
วันที่…….เดือน……..................……พ.ศ............
ขอรั บ รองว? า สั ด ส? ว นหรื อ ลั ก ษณะงานในการดํา เนิ น การของผู เสนอขางตนถู ก ตอง
ตรงกั บ ความเปCนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………............................…..
(………….............………..........…….)
ผูร?วมดําเนินการ
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ...........

(ลงชื่อ)………………............................…..
(………….............………..........…….)
ผูร?วมดําเนินการ
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ...........

ไดตรวจสอบแลวขอรับ รองว?า ผลงานดัง กล?า วขางตนถูก ตองตรงกับ ความเปCน จริง ทุก
ประการ
(ลงชื่อ)……………………..........................…..
(………….....................……….......…….)
หัวหนาสํานักหรือผูอํานวยการกอง...
วันที่..….เดือน…….............……พ.ศ..............
(ลงชื่อ)……………………..........................…..
(………….....................…….......…….)
ตําแหน?ง......................................................
(ปลัดองค>การบริหารส?วนตําบล..)
วันที่..….เดือน…….............……พ.ศ..............
หมายเหตุ : เนื้อหาของผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมาจะตองมีความยาวไมต่ํากวา 5 หนากระดาษ
A4 และตองไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16
และมีจํานวนบรรทัดตองไมต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมี
จํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น

แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน
1. ชื่อ – สกุล..........................................................................................................
ตําแหนง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท
ฝาย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................
อบจ./เทศบาล/อบต. ...........................................................................................................................................
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให)ดํารงตําแหนง..............................................................................................................
ฝาย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................
อบจ./เทศบาล/อบต. ...........................................................................................................................................
2. ได)รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร)อมทั้งเอกสารที่เป.นสาระสําคัญของผลงานหรือหลักฐานตางๆ
ครบถ)วนสมบูรณ7 สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได) เมื่อวันที่.......................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................................
(....................................................................)
(ตําแหนง).........................................................................
วันที่................/........................................../...............
หมายเหตุ ผูรับผลงานที่ขอประเมิน หมายถึง
1. สํานักงานปลัด/ กองการเจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล) ชํานาญงาน,ชํานาญการ
2. สํานักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เลื่อนอาวุโส,ชํานาญการพิเศษ
3. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต แลวแต3กรณี

แบบประเมินผลงาน

(สําหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชํานาญงาน)

1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ – สกุล..............................................................................................................................................................
ตําแหน#ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท
ฝ&าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต...........................................................................................................................
ขอประเมินเพื่อแต#งตั้งให.ดํารงตําแหน#ง..................................................................................................................
ฝ&าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต...........................................................................................................................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได เหตุผลการให
คะแนน
50
1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
(10)
- ความถูกต.องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนหรือตาม
ข.อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด.านนั้นๆ
(15)
- ความยากง#ายของการได.มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน
- ผลงานเป;นการพัฒนาความก.าวหน.าทางวิชาการหรือการนําวิชาการ
(15)
นั้นๆ มาประยุกต=เพื่อให.เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป>องกันหรือการแก.ป?ญหา
ซึ่งสะท.อนให.เห็นถึงความซับซ.อน ความยุ#งยาก และแนวคิดอย#างเป;นระบบ
หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
- มีความทันสมัยเป;นป?จจุบัน
(5)
- เป;นผลงานที่เป;นที่ยอมรับในวงวิชาการด.านนั้นๆ
(5)
๒. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรูตามมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง
๓๐
ระบุเหตุผล
12.50 และระดับ
- แสดงถึงการนําทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน#งมาใช.ในการ
(๑๕)
ทักษะและ
ปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญที่แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสม
ประสบการณ=
ความรู.ที่ได.
14
(๑๕)
- แสดงถึงการนําองค=ความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน#งมาใช.ในการ
ปฏิบัติงาน
๒0
๓. ประโยชน7ของผลงาน
(๒0)
- โดยพิจารณาจากการนําไปใช.ประโยชน=ได.โดยตรง หรือการนําไป
ประยุกต=ใช.หรือการนําไปใช.ในการแก.ไขป?ญหาหรือเป;นประโยชน=ต#อการ
พัฒนาความก.าวหน.าทางวิชาการเฉพาะด.าน
คะแนนรวม
๑๐0
3. ขอสังเกตของผูประเมิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………………ผู.ประเมิน
(…………………………………………………….)
…………./………………./………….

ตัวอย2าง
การคิดคะแนนทักษะที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง
ในแบบประเมินผลงาน
(ตําแหน2ง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
ที่

ทักษะที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานใน
ตําแหน2งตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน2ง

1
2
3
4

ทักษะการใช.คอมพิวเตอร=
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ทักษะการบริหารข.อมูล

ระดับที่กําหนดไวตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน2ง
(1)

ระดับที่ประเมินได
(2)

ค2าความ
แตกต2าง
(2)-(1)

2
2
2
1

1
1
2
1

-1
-1
0
0

จํานวนทักษะ
(ก)
2

คูณด.วย
(ข)
×3

คะแนน
(ก×ข)
6

2

×2

4

-

×1

-

-

×0

-

คิดเป;นร.อยละ

ทักษะคนพบจากการพิจารณาผลงาน
หลักเกณฑ=การให.คะแนนทักษะ
จํานวนทักษะ ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะสูงกว2าหรือเท2ากับระดับ
ทักษะที่คาดหวัง ให.คณ
ู ด.วย 3
จํานวนทักษะ ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 1 ระดับ ให.คูณด.วย 2
จํานวนทักษะ ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 2 ระดับ ให.คูณด.วย 1
จํานวนทักษะ ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 3 ระดับ ให.คูณด.วย 0

รวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลรวม (ก×ข)
จํานวนทักษะทั้งหมด × 3
คะแนนที่ได. (คะแนนเฉลี่ย (0.83) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน)

10
10
4×3
12.50

ตัวอย2าง
การคิดคะแนนความรูที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง
ในแบบประเมินผลงาน
(ตําแหน2ง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
ที่

ความรูที่จําเป;นสําหรับการปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน2งตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน2ง

1

ความรู.ที่จําเป;นในงาน
(ความรู.เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ความรู.เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ความรู.เรื่องานธุรการและงานสารบรรณ
ความรู.เรื่องกฎหมาย
(ความรู.เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ความรู.เรื่องการจัดการความรู.

2
3
4
5

ระดับที่กําหนดไวตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน2ง
(1)

ระดับที่ประเมินได
(2)

ค2าความ
แตกต2าง
(2)-(1)

2

3

1

2
2
2

2
2
1

0
0
-1

2

2

0

จํานวนทักษะ
(ก)
4

คูณด.วย
(ข)
×3

คะแนน
(ก×ข)
12

1

×2

2

-

×1

-

-

×0

-

คิดเป;นร.อยละ

ความรูคนพบจากการพิจารณาผลงาน
หลักเกณฑ=การให.คะแนนทักษะ
จํานวนความรู. ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะสูงกว2าหรือเท2ากับระดับ
ทักษะที่คาดหวัง ให.คณ
ู ด.วย 3
จํานวนความรู. ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 1 ระดับ ให.คูณด.วย 2
จํานวนความรู. ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 2 ระดับ ให.คูณด.วย 1
จํานวนความรู. ที่สังเกตพบว#ามีระดับทักษะต่ํากว2าระดับทักษะที่
คาดหวัง 3 ระดับ ให.คูณด.วย 0

รวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลรวม (ก×ข)
จํานวนทักษะทั้งหมด × 3
คะแนนที่ได. (คะแนนเฉลี่ย (0.93) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน)

14
14
5×3
14

