
 
   

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  17 (5) ประกอบมาตรา 24  แหง่พระราชบญัญัติ
ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และขอ้  21  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย 
การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  และ        
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2545  เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2545 ไดมี้มติ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการยา้ยพนกังานเทศบาลไว ้ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่หนึ่ง ไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีก            
ต  าแหนง่หนึ่ง   ใหน้ายกเทศมนตรเีป็นผูส้ั่งแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  และพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรบัต าแหนง่นัน้ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่   

  2.  การยา้ยพนกังานเทศบาล ใหพ้ิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือประโยชนข์อง            
ทางราชการ   การพฒันาพนกังานเทศบาลเป็นหลกั   และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้น         
การปฏิบตังิานของราชการประกอบดว้ย 

  3.  การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่หนึ่งไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ใน             
สายงานเดมิ ทัง้สายงานผูป้ฏิบตัิและสายงานผูบ้รหิารใหส้ั่งยา้ยไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ 
และใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้เดมิ  

  4.  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 5 ขอ้ 6 และ ขอ้ 8 การยา้ยพนกังานเทศบาล ผูด้  ารงต าแหนง่
ผูป้ฏิบตังิานไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงันี  ้
 
 
 
 



 
 
      (1)  กรณีเป็นต าแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้ในระดบัเดียวกนั ใหส้ั่งยา้ยไปด ารง             
ต  าแหนง่สายงานอ่ืนนัน้ ในระดบัเดียวกนั และใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้เดมิ  ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาล  ผูน้ัน้
ตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนัน้ตามท่ี  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  แตไ่มจ่  าตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งมาก่อน  
      (2)  กรณีการยา้ยเปล่ียนสายงานจากต าแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1  ไปเป็น
ต าแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2  ใหย้า้ยไปด ารงต าแหนง่ ในระดบัเดียวกนัและใหไ้ดร้บัเงินเดือนใน
ขัน้เดมิ  ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ ส าหรบัต าแหนง่นัน้ ตามท่ี 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ แตไ่มจ่  าตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน  และ ใหด้  าเนินการ ดงันี ้ 
   (ก)  พนกังานเทศบาลผูจ้ะขอรบัการแตง่ตัง้เสนอค ารอ้งขอยา้ยไปด ารงต าแหนง่
ในสายงานอ่ืนนัน้ และใหใ้ชแ้บบประเมินแนบทา้ยนี ้  
   (ข)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการแตง่ตัง้ ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่ 
ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบคุคลเพื่อความเหมาะสมกบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้
ใหมต่ามแบบประเมิน 
   (ค)   ผูท่ี้จะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนจะตอ้งไดค้ะแนน 
จากผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะคนไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ส าหรบัต าแหนง่ ท่ีตอ้งใชเ้ทคนิค
เฉพาะใหท้ดสอบความรู ้ความสามารถในการปฏิบตังิานดว้ย 
              (ง) กรณีมีผูข้อรบัการแตง่ตัง้เกินกวา่จ านวนต าแหนง่วา่งใหน้  าคะแนนผลการ
ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แลว้จดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลใหค้วามเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นควรก าหนดรายการประเมิน
เพิ่มเตมิ เชน่ การสมัภาษณ ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเตมิได ้กรณีมีคะแนนเทา่กนัให้
จดัเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ บญัชีดงักล่าวให ้  มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ี คณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล เห็นชอบ การแตง่ตัง้ใหแ้ตง่ตัง้เรียงล าดบัท่ีในบญัชีดงักลา่ว   

 

 

 

 



 

  5.  กรณีการยา้ยพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัคณุวฒุิเพิ่มขึน้ และไมเ่คยด ารงต าแหนง่ใน         
สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ไปหากจะยา้ยพนกังานผูน้ัน้ไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ี
เริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ไปผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบแขง่ขนัหรือสอบคดัเลือกไดไ้ดใ้นต าแหนง่ซึ่งอยูใ่นสาย
งาน        ท่ีจะยา้ย  และบญัชีการสอบแขง่ขนัไดห้รือสอบคดัเลือกยงัไมถ่กูยกเลิกดว้ย    เวน้แตผู่น้ัน้ไดร้บั
คณุวฒุิท่ีตรงตาม  คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้โดยไดร้บัทนุรฐับาล ทนุเลา่เรียนหลวง ทนุ
ของ        เทศบาล หรือเป็นผูไ้ดร้บัคณุวฒุิท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดใหค้ดัเลือกบรรจุ
เขา้         รบัราชการได ้

  6.  การยา้ยพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงาน ท่ีก าหนดเป็น 
ต าแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณห์รือต าแหนง่ทางวิชาการ  พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งผา่นการ
ประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานหรือผลงาน ตามประกาศก าหนดการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล
ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ดว้ย 

  7.  การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่บรหิารของเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ในตา่งสายงาน ผูน้ัน้จะตอ้งด ารงต าแหนง่ไมต่  ่ากวา่ระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 
และตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่               
โดยใหด้  าเนินการสอบคดัเลือก ตามขอ้ 1 (3)  แหง่ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล        
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละ เง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  
การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน 
  การยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ในสายงานผูป้ฏิบตังิานไป               
ด  ารงต าแหนง่ในสายผูบ้ริหาร  หรือการยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลสายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา  
หรือการยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือ ระดบั 2 ให้
ด  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  หรือยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนักงานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่
ศกึษานิเทศก ์ระดบั 4 ระดบั 5  หรือระดบั 6  ใหด้  าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามขอ้ 1 (3)  แห่งประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  
การบรรจแุตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

 

 

 



 

  8.   การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ใดไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงาน         
ท่ีต  ่ากวา่ต าแหนง่สายงานเดิม หรือมีระดบัต ่ากว่าเดมิ หรือยา้ยพนกังานเทศบาลในต าแหนง่สายผูบ้ริหาร
หรือสายงานผูบ้ริหารสถานศกึษา  ไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่สายผูป้ฏิบตังิาน ใหก้ระท าไดต้อ่เม่ือ
พนกังานเทศบาลผูน้ัน้สมคัรใจ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  ในการยา้ยพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตอ้งพิจารณา
โดยค านงึถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บั    โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั      
เงินเดือนส าหรบัต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิตามตาราง
เทียบขัน้เงินเดือน แตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะไดร้บัเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ทา้ยประกาศก าหนด  
การใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือน    แตถ่า้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรบั
ต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้อยูแ่ลว้ ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรบัต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 
 

  9.   ในการสั่งยา้ยพนกังานไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน ใหค้  านงึถึงโอกาสใน
ความกา้วหนา้ของพนกังานในการเล่ือนระดบัสงูขึน้ในต าแหนง่ท่ีก าหนดส าหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์
ดว้ย ซึ่งอาจท าใหพ้นกังานผูน้ัน้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีแตง่ตัง้ใหม่ไมค่รบตาม
หลกัเกณฑก์ารเล่ือนระดบัดงักลา่วได ้

  10.  เม่ือมีค าสั่งยา้ยพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ใดแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชา
แจง้หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของต าแหนง่ดงักล่าว ใหพ้นกังานเทศบาลผูน้ัน้ทราบในวนัท่ีไปรายงานตวั 
รบัมอบหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตังิาน ในต าแหนง่นัน้ตอ่ไป 

  11.  การยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาสายงานผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ใหด้  ารงต าแหน่งแทนท่ีซึ่งกนัและกนั  จะตอ้งเป็นต าแหนง่เดียวกนั  เชน่  ผูด้  ารงต าแหนง่
ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  กบัผูด้  ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  หรือผูด้  ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียน  กบัผู้
ด  ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียน เป็นตน้  โดยใหค้งเลขท่ีประจ าต าแหนง่ไวท่ี้เดมิ  ส่วนระดบั  เงินเดือน  
ตามต าแหนง่ ใหต้ามตวับคุคลไปก าหนดต าแหนง่ทึ่จะแตง่ตัง้ใหม ่ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งแตง่ตัง้  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลทัง้นีใ้หห้มายความรวมถึงการยา้ยสบัเปล่ียนใหแ้ทนท่ี
อตัราวา่งดว้ย 

 

 



 

 

  12.  การยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  สายงานผูส้อนและ        
ผูส้นบัสนนุการสอน  ใหด้  ารงต าแหนง่แทนท่ีซึ่งกนัและกนั  จะตอ้งเป็นต าแหนง่และสาขาวิชาเอกเดียวกนั  
เชน่  ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์ 1  สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ  กบัผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์1  สาขาวิชาเอก  
ภาษาองักฤษ  หรือผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์ กบัผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์2  
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์ เป็นตน้  โดยใหค้งเลขท่ีประจ าต าแหนง่ไวท่ี้เดมิ  สว่นระดบัเงินเดือนตาม
ต าแหนง่ใหต้ามตวับคุคลไปก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ โดยใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งแตง่ตัง้  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลทัง้นีใ้หห้มายความรวมถึง  การยา้ยสบัเปล่ียนใหแ้ทนท่ี
อตัราวา่งดว้ย   

       ในกรณีท่ีมีเหตผุลจ าเป็นพิเศษท่ีไมอ่าจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  อาจใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาการยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาล  โดยไม ่ 
จ  าเป็นตอ้งด ารงต าแหนง่หรือจบสาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได ้

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 

 

 

 

 
 
 
 



ค าร้องขอรับการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
------------------------------------------- 

 
 1.  ช่ือและนามสกลุของผูป้ระสงคจ์ะเปล่ียนสายงาน……………………………………………… 
 2.  ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่………………………………………………….ระดบั………………… 
 3.  ต  าแหนง่ท่ีขอเปล่ียนสายงาน…………………………………………………………………… 
 4.  วฒุิการศกึษา  ระดบั……………………………………..สาขาวิชา…………………………… 

5. ไดป้ฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานท่ีจะไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน 
      หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันี ้
      5.1  …………………………………………………รวม……………….ปี…………….เดือน 
      5.2  …………………………………………………รวม……………….ปี…………….เดือน 
      5.3  …………………………………………………รวม……………….ปี…………….เดือน 
6.  ผ่านการอบรมหลกัสตูร……………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
7.  ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งเป็นจรงิ 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                (…………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ ค ารอ้งนีใ้ชเ้ฉพาะกรณีการเปล่ียนสายงานส าหรบัต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มตน้จาก 
                        ระดบั 1  ไปเป็นต าแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน 
ส าหรบัประกอบการพิจารณาคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ยา้ยพนกังานเทศบาล 

ให้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืน (เปลีย่นสำยงำน) 
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับกำรประเมิน  (ส ำหรับผู้รับกำรประเมินกรอก) 
1.  ช่ือ และนามสกุลของผูรั้บการประเมิน………………………………………………………………………….. 
2.  วฒิุการศึกษา……………………………….สาขาวชิา…………………………ระดบัการศึกษา…….…………. 
     สถานศึกษา…………………………………………………….จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ…………….…………. 
3.  เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี……..เดือน………….…พ.ศ……… ต าแหน่ง………………………………… 
4.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง…………………………………………ระดบั……………ขั้น………………….บาท 
     กอง…..…………………………………….  เม่ือวนัท่ี…………เดือน…………………..พ.ศ……………. 
5.  ประวติัการถูกด าเนินการทางวนิยั  (ถา้มี) 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ผูรั้บการประเมินรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ลงช่ือ…………………………………..ผูรั้บการประเมิน 
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ตอนที ่ 2  กำรประเมินบุคคล ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 

คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่งสายงานใหม่ 
1.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - การรักษาวนิยั 
     - ประวติัส่วนตวั  ความประพฤติส่วนตวั 
     - ประวติัการท างาน และพฤติกรรมอ่ืน 
     - การปฏิบติัตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
     - การปฏิบติังานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของ 
       ขา้ราชการ 
 

 
25 

 

2.  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - ความตั้งใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     - ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองทั้งดา้น 
        ความส าเร็จและความผดิพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     - พฒันาและปรับปรุงงานในหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน 
     - ตั้งใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี                        
     - จริงใจท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน                    
 

25  

3  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - มีความมานะอดทน เอาใจใส่หนา้ท่ีการงาน 
     - กระตือรือร้น  อุทิศเวลาใหแ้ก่ทางราชการ 
     - มีความขยนัหมัน่เพียร  ไม่เฉ่ือยชา 
     - ไม่ยอ่ทอ้ สนใจแกไ้ขงานท่ียุง่ยากซบัซอ้นต่าง ๆ                    
     - ตั้งเป้าหมายใหง้านส าเร็จดว้ยดีมีประสิทธิภาพ                   
 

25  
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ตอนที ่ 2  กำรประเมินบุคคล  (ต่อ) ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 

4  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     - มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
     - ท างานร่วมกบัเพื่อร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี    
     - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น     
     - ยอมรับในความสามารถของผูร่้วมงานทุกระดบั                     
     - เป็นท่ียอมรับนบัถือ และรักใคร่ของผูร่้วมงาน               
       

25  

5  ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - ความรู้ความช านาญในหนา้ท่ีรับผดิชอบ               
     - สามารถปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี          
     - งานมีความถูกตอ้งรวดเร็วเรียบร้อย    
     - มีการพฒันางานในหนา้ท่ีใหก้า้วหนา้ทนัสมยัอยูเ่สมอ                  
     - ประสบการณ์ในการท างาน                  
         

25  

6. ความละเอียดถ่ีถว้นและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - มีความละเอียดไม่มีขอ้ผิดพลาด 
     - ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน      
     - ไม่มองขา้มในเร่ืองเล็กนอ้ย   
     - มีความแม่นย  าถูกตอ้งในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ     
 

25  

รวม 150  
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ตอนท่ี  3   สรุปผลการประเมิน   
 
การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

(   )  ผา่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60) 
(   )  ไม่ผา่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
        (ระบุเหตุผล) ………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลการประเมิน 
(   )  สมควรแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได ้ เน่ืองจากผา่นการประเมิน 
(   )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ เน่ืองจากไม่ผา่นการประเมิน 
 
 
 
 
 

                                                                            ลงช่ือ…………………………………..ผูป้ระเมิน 
                                                                                      (………………………………….) 
                                                                      ต าแหน่ง…………………………………………… 
                                                                       วนัท่ี……………เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
 
 
 
 
 
 

 


