
 

 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอ้ 37 แหง่ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละ
แตง่ตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบั   และการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี   22  พฤศจิกายน  
2544   และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ในการประชมุครัง้ท่ี  4/2545  เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  
2545   ไดมี้มติประกาศหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
ไว ้          ดงัตอ่ไปนี ้                            

  การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ใหด้  าเนินการไดด้งันี ้
  ก. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบแขง่ขนัได ้
  ข. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบคดัเลือกได ้
  ค. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัคดัเลือก 

ก. เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้   
  1. หลกัเกณฑ ์

                1.1 เล่ือนผูซ้ึ่งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปรญิญาตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะ
ส าหรบัต าแหนง่ในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้ได ้ขึน้แตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่นัน้ 

                1.2 การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ไดต้อ่เม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัได ้
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ส าหรบัเงินเดือนท่ีไดร้บัใหเ้ป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศรบัสมคัร   

2. วิธีการ   
       หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
สอบแขง่ขนัส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก าหนด 



 
3. การแตง่ตัง้   
    นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดโ้ดยผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ข. เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้          

1. หลกัเกณฑ ์
     1.1  เล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้  ารงต าแหน่งในสายงานผูป้ฏิบตังิานใหด้  ารงต าแหนง่ใน          

สายงานผูบ้ริหารของเทศบาล 
     1.2  เล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้  ารงต าแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2             

ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 
     1.3  เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่สายงานศกึษานิเทศก ์
2. คณุสมบตัิ 
     เป็นผูมี้คณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลาง 

พนกังานเทศบาลก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้และตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินเดือน
ไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรบัต าแหน่งนัน้  

3. วิธีการ   
     หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

การสอบคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  
4. การแตง่ตัง้  
     นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้        

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

ค. เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือก    
1. เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบ 
   1.1 หลกัเกณฑ ์  
        1.1.1 เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้ตน้  ไดแ้ก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือน 

ยงัไมถ่ึงขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดย
ไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้
        (1) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ขึน้
ด  ารงต าแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนัน้                 
        (2) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ขึน้
ด  ารงต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  



       (3) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้
ด  ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  
        (4) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 4  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ 
และสายงานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

        1.1.2 เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ไดแ้ก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือน
ไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ขึน้ 
ด ารงต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  
               (2) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ขึน้
ด  ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  
        (3) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้
ด  ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนัน้  
        (4) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ 
และสายงานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้      

    1.2 คณุสมบตัิ   
          เป็นผูมี้คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลาง 

พนกังานเทศบาลก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  
    1.3 วิธีการ   
          ใหด้  าเนินการโดยการคดัเลือกประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานตามวิธีการและ

แบบประเมินทา้ยประกาศหลกัเกณฑนี์ ้
                1.4 การแตง่ตัง้   

          นายกเทศมนตรเีป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
พนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้บนัทกึความเห็นวา่ควรเล่ือนระดบัได ้
  2. การเล่ือนผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ส าหรบัผูท่ี้อยูใ่นเกณฑต์อ่ไปนี  ้
      2.1 หลกัเกณฑ ์

          2.1.1 ไดร้บัวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดย
ไดร้บัทนุรฐับาล  ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลตามขอ้ 11 (1) แหง่ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  
การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบั  และการเล่ือนขัน้เงินเดือน 



           2.1.2 ไดร้บัวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจุ
บคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษตามขอ้ 11 (2) แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  
การรบัโอน  การเล่ือนระดบั  และการเล่ือนขัน้เงินเดือน 
          2.2 วิธีการ   
                     หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข        
การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล ก าหนด 

     2.3 การแตง่ตัง้   
          ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนกังานเทศบาล 
  3. เล่ือนและแตง่ตัง้ในต าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล) 

   3.1 ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 และระดบั 2 
                  3.1.1 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่   

        (1) ต าแหนง่ในกลุม่งานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุม่งานท่ีปฏิบตัภิารกิจ
หลกัของสว่นราชการ ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1)ใหก้ าหนดต าแหนง่
ไดถ้ึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้
    (1.1) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่
ระดบั 1 – 3  หรือ 4 ส าหรบัระดบั 5  ใหมี้การประเมินเพื่อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่  
    (1.2) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหนง่
ระดบั 2 – 4  หรือ 5 ส าหรบัระดบั 6  ใหมี้การประเมินเพื่อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่  
        (2) ต าแหนง่ในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุม่งานท่ีใชท้กัษะและความ
ช านาญเฉพาะตวัตามบญัชีจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1)  ใหก้ าหนดต าแหนง่ไดถ้ึงระดบั 
5 หรือ 6 ดงันี ้

   (2.1) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่
ระดบั 1 – 3  หรือ 4 หรือ 5  
    (2.2) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหนง่
ระดบั 2 – 4  หรือ 5 หรือ 6 
    ทัง้นี ้ การก าหนดต าแหนง่ตามขอ้ (1) และ (2) ระดบัต าแหนง่ท่ีจะ
ปรบัปรุงตอ้งไมส่งูกวา่ระดบัของต าแหนง่ของหวัหนา้หนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีต  าแหนง่นัน้สงักดั 
        (3) คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบก าหนดต าแหนง่และระดบั
ต าแหนง่ตามขอ้ (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาลยกเวน้การจะปรบั



ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ใหเ้ป็นระดบั 5 และต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2           
ใหเ้ป็นระดบั 6 ตามขอ้ (1) ใหด้  าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัิครบถว้น
ท่ีจะแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่สงูขึน้  ดงักล่าว และลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  
        (4) การปรบัระดบัต าแหน่งใหส้งูขึน้ใหด้  าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั  
การจะพิจารณาปรบัระดบัต าแหนง่ใดใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะหห์นา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของต าแหนง่เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหนง่ส าหรบั             
ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์(สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 และระดบั 2) ซึ่งใชส้  าหรบัการปรบัระดบั
ต าแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และต าแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 
ขึน้เป็นระดบั 6 เทา่นัน้ 

       (5) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะหด์งักลา่ว ในชัน้แรกตอ้งมีค  าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหนง่ (Job Description) ท่ีก าหนดไวเ้ดมิและท่ีก าหนดใหม ่และหากรายละเอียดของ 
ขอ้มลูไมช่ดัเจน อาจตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
การสงัเกตการท างานจรงิในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีขา้ราชการผูน้ัน้รบั 
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    

           3.1.2 หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้   
            (1) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1          
ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

           (2) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1          
ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
            (3) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2          
ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
            (4) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2          
ขึน้ด  ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

           3.1.3 คณุสมบตัิ  เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
                      (1) เป็นผูมี้คณุวฒุิและคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ี 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแต่งตัง้ และ 
 
 
 
  



                    (2) เป็นผูด้  ารงต าแหนง่และปฏิบตัิหนา้ท่ีในต าแหนง่สายงานท่ีจะเล่ือนขึน้
แตง่ตัง้ในระดบัท่ีต  ่ากวา่ระดบัของต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบั ตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี  
โดยไมอ่าจน าระยะเวลาด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนมานับเกือ้กลูได ้เชน่ จะเล่ือนเป็นนายชา่งโยธา 6 ตอ้ง
เป็นนายช่างโยธา 5 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี เป็นตน้ ในกรณีท่ีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมค่รบ 2 ปี แตน่บัรวม
หลายๆ  ชว่งเวลาแลว้ครบ 2 ปี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอนโุลมใหน้บัเวลาการด ารงต าแหนง่
ดงักลา่วได ้และ                     

       (3) มีระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงาน
ท่ีแตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ ดงันี  ้
 

คณุวฒุิ เล่ือนขึน้ด  ารงต าแหนง่   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ต าแหนง่ในสายท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้
- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนปุรญิญา 2 ปี หรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้
- ปวส.หรืออนปุรญิญา 3  หรือเทียบไดไ้มต่  ่ากวา่นี ้

 
7 ปี 
6 ปี 

 
9 ปี 
8 ปี 

                         (3.1) การนบัระยะเวลาตามขอ้ (3) อาจน าระยะเวลาในการด ารง
ต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและ
เกือ้กลูกนัตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต  ่าดงักลา่วได้
ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต  าแหนง่พนกังานเทศบาลท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั 
(บญัชีหมายเลข 2) 
                                     (3.2) การพิจารณาคณุวฒุิตามขอ้ (3) ตอ้งเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ี
ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เทา่นัน้ และให้
พิจารณาจากวฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุวใ้น ก.พ.7 เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคณุวฒุิเพิ่มเตมิภายหลงัจากการ
บรรจเุขา้รบัราชการจะตอ้งย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจงึจะน าคณุวฒุินัน้มาใชใ้นการพิจารณาได ้ 
 
 



                    (4) ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่อตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี  ้
               - เล่ือนระดบั 4  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่  ่ากว่า

ขัน้ 6,700 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่  ่ากว่าขัน้ 6,360 บาท 
               - เล่ือนระดบั 5  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่  ่ากว่า

ขัน้ 8,190 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่  ่ากว่าขัน้ 7,780 บาท 
               - เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่  ่ากวา่

ขัน้ 10,080 บาท 
        (5)  เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก  ดว้ยการประเมินผลงานตามวิธีการท่ีก าหนด 

    3.2 ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 
          3.2.1 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่   ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้

จากระดบั 3 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 3 - 5 หรือ 6 ว หรือ 7ว ส าหรบัต าแหนง่ระดบั 6 ว และ 7 ว ใหมี้   
การประเมินเพ่ือปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ                  
(บญัชีหมายเลข 3)  ไวด้งันี ้

    (1)  ต  าแหนง่ในกลุม่งานวิชาการทั่วไป  ก าหนดระดบัของต าแหนง่ 3 – 5 หรือ         
6 ว หรือ 7 ว ได ้ โดยใหมี้การประเมินปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ 

    (2)  ต  าแหนง่ในกลุม่งานวิชาชีพและกลุม่งานทกัษะและความช านาญเฉพาะตวั  
อาจก าหนดระดบัต าแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว  โดยใหมี้การประเมินปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ 
        ทัง้นี ้ การก าหนดระดบัต าแหนง่ท่ีจะปรบัปรุงตอ้งไมส่งูกวา่ระดบัต าแหนง่ของหวัหนา้
หนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีต  าแหนง่นัน้สงักดั โดยมีเง่ือนไขวา่      
         (ก) คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบก าหนดต าแหนง่และระดบัต าแหนง่
ตามขอ้ 3.2.1 ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาล ยกเวน้การจะปรบัต าแหนง่ใดใหเ้ป็น
ระดบั 7 ว ตามขอ้ (1)  และ (2) ใหด้  าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นท่ีจะแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว และลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและ
คณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัต าแหนง่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด   
      (ข) การปรบัระดบัต าแหนง่ใหส้งูขึน้ใหด้  าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั  
การจะพิจารณาปรบัระดบัต าแหนง่ใด ใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะหห์นา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ เพื่อเสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหนง่
ส าหรบั      ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์(สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3) ซึ่งใชส้  าหรบัการปรบัระดบั
ต าแหนง่ของ        สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้เป็นระดบั 7ว เทา่นัน้ 
 
 



 
    (3) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะหด์งักลา่ว ในชัน้แรกตอ้งมีค  าบรรยาย 

ลกัษณะงานของต าแหนง่(Job Description) ท่ีก าหนดไวเ้ดมิและท่ีก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ 
ขอ้มลูไมช่ดัเจน อาจตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
การสงัเกตการท างานจรงิในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีขา้ราชการผูน้ัน้รบั 
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

          3.2.2 หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้ 
          - เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ด  ารง
ต าแหนง่ระดบั 6 (ว) ของสายงานนัน้ 
          - เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ด  ารง
ต าแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้   

         3.2.3 คณุสมบตัิ  เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
               (1) เป็นผูมี้คณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามท่ี 
ก.ท.ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และ 
   (2) มีระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะ
แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  ดงันี  ้

คณุวฒุิ เล่ือนขัน้ด  ารงต าแหนง่  
 ระดบั 6 ระดบั 7 
     - คณุวฒุิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่ 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

                              (2.1)  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (2) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 
หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต  ่าดงักลา่วไดต้ามบญัชี
ก าหนดกลุม่ต  าแหนง่พนกังานเทศบาลท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั            
(บญัชีหมายเลข 4)  
        (2.2) การพิจารณาคณุวฒุิตามขอ้ (2) ตอ้งเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรง
ตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เทา่นัน้และใหพ้ิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุวใ้นทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาลเป็นหลกัในกรณีพนกังานเทศบาลผู้
ไดร้บัคณุวฒุิเพิ่มเตมิภายหลงัจากการบรรจเุขา้รบัราชการจะตอ้งย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงในทะเบียนประวตัิ
พนกังานเทศบาลก่อนจงึจะน าวฒุินัน้มาใชใ้นการพิจารณาได ้



          (3) ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงันี ้  
                         (3.1) เล่ือนระดบั 6 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่  ่ากวา่        

ขัน้ 10,080 บาท 
             (3.2) เล่ือนระดบั 7 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่  ่ากวา่        

ขัน้ 12,400 บาท 
         (4)  เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก ดว้ยการประเมินผลงานตามวิธีการท่ีก าหนด 

    3.3  วิธีการ   
                       (1) ต าแหนง่ท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้สนอคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาล  เพ่ือพิจารณาอนมุตัปิรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่เม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนัน้เป็นผูมี้            
ผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีจะแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหนา้ท่ีและ            
ความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาด         
ท่ีจะตอ้งปรบัระดบัต าแหนง่ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 

                       (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัิ
และประเมินผลงาน ประกอบดงันี ้
        (ก)  ประธานใหแ้ตง่ตัง้จากขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผูท่ี้เคยเป็น
ขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล   ท่ีด  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกว่าผูข้อประเมินอยา่งนอ้ย        
1 ระดบั  หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ๆ  ซึ่งไมเ่คยเป็นขา้ราชการมาก่อน 
        (ข)  กรรมการท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นขา้ราชการ
หรือพนกังานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอย่างนอ้ยเทา่กบัระดบัต าแหนง่ท่ีขอ
ประเมิน  หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึ่งมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ใน
ความสามารถ  จ านวนไมน่อ้ยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน   
        (ค)  เลขานกุารใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้เลขานกุาร           
จ  านวน  1  คน  
        คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีก่ีคนก็ไดแ้ละอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือ 
ตัง้เป็นการถาวรก็ได ้ แลว้แตค่วามเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยใหค้ณะกรรมการฯ            
มีอ านาจหนา้ท่ี    
       (1.1) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนด 
ประเภท จ านวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณท่ี์จะน ามาใชป้ระเมินในแตล่ะต าแหนง่ให้ 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของต าแหนง่ท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ 
        (1.2) พิจารณาคณุสมบตัิและประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะไดร้บัการคดัเลือก 
แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้     



                  (1.3) ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบคุคลตามท่ี ก.ท.จ.
มอบหมาย 

            (3) การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไปตาม 
วิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ 

   3.4 การแตง่ตัง้  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยผา่นความเห็นชอบ  
จาก คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ 

 4. เล่ือนและแตง่ตัง้ในต าแหนง่สายผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบั 7 ขึน้ไป  ใหเ้ล่ือนไดเ้ม่ือมี
ต าแหนง่ในระดบันัน้วา่ง โดยใหก้ระท าไดด้งันี ้

    4.1 หลกัเกณฑ ์
          4.1.1 เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั 7 

                 (1) มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนต าแหนง่ 

               (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากว่าขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
                             (3) ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัแตง่ตัง้ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูตัง้
กรรมการสอบสวนทางวินยั 

   (4) ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข         
การสอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก าหนด 

       4.1.2 เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั 8 
                           (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
                          (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 

 (3) ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัท่ีแตง่ตัง้ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรือ 
ถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยั 

              (4) ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบ       
คดัเลือกหรือการคดัเลือกท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก าหนด 

        4.1.3 เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั 9 
                           (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
       (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 

   (3) ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัแตง่ตัง้ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูตัง้
กรรมการสอบสวนทางวินยั 



    (4) ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบ 
คดัเลือกหรือการคดัเลือกท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
          4.2 วิธีการ หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกใหด้  าเนินการตามประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด  
            4.3 การแตง่ตัง้ นายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก          
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการคดัเลือก 
  5.  การเล่ือนระดบัของพนกังานครูเทศบาลสายงานศกึษานิเทศก ์ หมายถึง  การเล่ือน
และแตง่ตัง้ของต าแหนง่ศกึษานิเทศกใ์หด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ท่ีจะตอ้งผา่นการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานและหรือผลงานทางวิชาการตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด   
       5.1  การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 
   5.1.1  หลกัเกณฑ ์
              (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 
              (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไม่ต  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 5 
              (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน 2 ปี การศกึษา
ยอ้นหลงัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
              (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่น
การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 65 
   5.1.2  วิธีการ 
             (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนใน
ระดบัท่ีสงูขึน้  เป็นผูจ้ดัท าค าขอ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ 
             (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา  
และปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
แลว้เสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
             (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิานจ านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนสว่นราชการท่ี เก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาเป็นกรรมการ            
โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานตามแบบประเมินทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ 
โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลตอ่ไป 



   5.1.3  การแตง่ตัง้ 
             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล.และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
       5.2  การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 
   5.2.1  หลกัเกณฑ ์
             (1)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 
             (2)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนก่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีขอ
เล่ือนฯไมต่  ่ากวา่ขัน้  10,080 บาท 
             (3)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน 2 ปีการศกึษา
ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
             (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่น
การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 70 
   5.2.2  วิธีการ 
             (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนใน
ระดบัท่ีสงูขึน้เป็นผูจ้ดัท าค าขอ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตาม  
ล าดบัชัน้ 
             (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา  
และปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
             (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิานจ านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนสว่นราชการท่ี เก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาเป็นกรรมการ          
โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานตามแบบประเมินทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ 
โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลตอ่ไป 
   5.2.3  การแตง่ตัง้ 
             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการผลงานฯ 
       5.3  การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 
   5.3.1  หลกัเกณฑ ์
             (1)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 



             (2)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไม่ต  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 7 
             (3)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปี การศกึษา
ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  
             (4)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ใหผ้ลดี  โดยผา่น
การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 70 

(5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความช านาญการพิเศษตามเกณฑท่ี์ ก.ท. 
ก าหนด 3 รายการ  ดงันี ้

              รายการท่ี 1 การพิจารณาความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
         โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้
         1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
         2.  งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 
         3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
         หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่อง         
ดงักลา่ว ไดป้ฏิบตัใินลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ หรือพฒันาการท างานไดผ้ลงาน  ซึ่งมี
ประโยชนป์รากฏเป็นท่ียอมรบัและน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน  จงึจะถือว่าเป็นการปฏิบตังิาน 
เขา้ลกัษณะผูช้  านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
              รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู  
อาจารย ์ ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 
         โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
         1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 
              1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู ท าการสอนดีขึน้ 
                          1.2 ครูกระตือรือรน้  ตืนตวั  ในการท่ีจะปรบัปรุง             

    การเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
                                                                        1.3 ครู – อาจารย ์ มีความเล่ือมใสศรทัธา 

       2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 
      โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ศกึษานิเทศก ์ และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
           3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
                โดยพิจารณาวา่  ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหน่วยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย
สว่นรวมไดต้ามเปา้หมาย 



              รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการพิเศษ 
                     โดยพิจารณาจากการมีสว่มรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการพิเศษนัน้  สามารถ
ประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้
        (6)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด คือ  จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ่ง
แสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้ ๆ  หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา   
ดงันี ้
    รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
          1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
                          โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา           
ความสมบรูณค์รบถว้นอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้
อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
          2.  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
               โดยพิจารณาวา่  ผูจ้ดัท าไดมี้ความรเิริ่มสรา้งสรรคจ์าก
ของเดมิท่ีมีอยูแ่ละน ามาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้  หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้  อนึ่ง   ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัท าดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้  า  โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 
    รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
                      1.  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
                โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่
ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัไิด ้
                                  2.  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน 
      โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้  าใหศ้กึษานิเทศก ์ครู 
อาจารย ์ และนกัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองในการปฏิบตังิานและการเรียนรูว้ิชาการดงักลา่ว 
อยา่งไดผ้ลดียิ่ง  และท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะน าความรู้
ดงักลา่วไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการด ารงชีพได ้
 
 
 
 
 



        (7)  เกณฑก์ารตดัสิน 
รายการประเมิน คะแนน

เตม็ 
เกณฑก์ารตดัสิน 

1.  การประเมินความช านาญ 
     1.1  ความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
     1.2  ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
            นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการพิเศษ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
     2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์ 
                       และนกัศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 
 
   5.3.2  วิธีการ 
    (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือน       
ในระดบัท่ีสงูขึน้เป็นผูจ้ดัท าค าขอ ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้  และผลงานทางวิชาการ 
    (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองศกึษา และ
ปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ลว้
เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
    (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิานความช านาญการและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ
ทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด  เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการและผลงานทางวิชาการ        
ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  โดยแยกกนัประเมิน
แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป   



   ในการนี ้ คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ         
ตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้
   5.3.3  การแตง่ตัง้ 
             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ฯ 
       5.4  การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์8 
   5.4.1  หลกัเกณฑ ์
             (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์8 
             (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไม่ต  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 8 
             (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษา
ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
             (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี โดยผ่าน
การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 70 
             (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความเช่ียวชาญตามเกณฑท่ี์ ก.ท.ก าหนด                    
3 รายการ  ดงันี ้
             รายการท่ี 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา โดย
พิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้
        1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
                   2. งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 
        3. งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
                   หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่อง              
ดงักลา่วไดป้ฏิบตัใินลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ หรือพฒันาการท างานไดผ้ลงาน  ซึ่งมี
ประโยชนป์รากฏเป็นท่ียอมรบัในสถาบนัวิชาชีพ และผลงานเป็นท่ียอมรบัเพ่ือน าไปเป็นแบบอยา่งในการ
ปฏิบตังิานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง จงึจะถือว่าเป็นการปฏิบตังิานเขา้ลกัษณะผูเ้ช่ียวชาญใน
การนิเทศการศกึษา 
             รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู 
อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และสถานศกึษา 
 
 



        โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
        1. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 
            1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ท าการสอนดีขึน้ 
            1.2 ครูกระตือรือรน้ ต่ืนตวัในการท่ีจะปรบัปรุงการเรียน 
                                                                           การสอนอยูเ่สมอ 
             1.3 ครู – อาจารย ์มีความเล่ือมใสศรทัธา 
                     2. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 
                         โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
         3. ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหน่วยงานทางการศกึษา 
             โดยพิจารณาวา่ ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร และมีผลตอ่การศกึษาโดย          
สว่นรวมได ้
                         รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
                    โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่ม  และการยอมรบัในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถ
ประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้
      (6)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด  คือ  จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ่ง
แสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้ ๆ  หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึ่ง คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีรายการ
พิจารณา  ดงันี ้
              รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                     1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
              โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา             
ความสมบรูณค์รบถว้นอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้
อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
                     2. ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
                         โดยพิจารณาวา่ ผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์าก
ของเดมิท่ีมีอยูแ่ละน ามาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยมิมีผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัท าดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้  า  โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

 



            รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                    1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ โดยพิจารณา         
วา่ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิ
อยา่งไดมี้ผลดี 
                    2. ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน         
โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหศ้กึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน ไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองใน
การปฏิบตังิานและการเรียนรูว้ิชาการดงักลา่วอย่างไดผ้ลดียิ่ง  และท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์        
ครู อาจารย ์และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะน าความรูด้งักลา่วไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ  
หรือการด ารงชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
       (7)  เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1.  การประเมินความเช่ียวชาญ 
     1.1  ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
     1.2  ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
            นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3  ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
     2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์ 
                       และนกัศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
5.4.2  วิธีการ 

              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือน        
ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นผูจ้ดัท าค าขอ ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้  และผลงานทางวิชาการ 
              (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา  
และปลดัเทศบาลตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 



              (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิานความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ
ทางดา้นการศกึษา  จากมหาวิทยาลยัของรฐัและผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการ ปฏิบตังิาน  ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ       
ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมิน  
แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
   ในการนี ้ คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ         
ตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้

5.4.3  การแตง่ตัง้ 
             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบ        
จาก คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ 

    5.5  การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์9 
   5.5.1  หลกัเกณฑ ์
              (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์9 

          (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไม่ต  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 9 
     (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

และลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษา
ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
             (4) ผูด้  ารงต าแหนงนัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่น
การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 70 
             (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความเช่ียวชาญพิเศษตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล ก าหนด 3 รายการ ดงันี ้
              รายการท่ี 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
          โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้
           1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
           2. งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 
           3. งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
 
 



           หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่อง         
ดงักลา่ว  ไดป้ฏิบตัใินลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ สงัเคราะหห์รือพฒันาการท างานได ้          
ผลงาน  ซึ่งมีประโยชนแ์ละมีคณุคา่ดีเดน่ปรากฏเป็นท่ียอมรบัในสถาบนัวิชาชีพ และผลงานเป็นท่ียอมรบั
เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบตังิานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  จงึจะถือวา่เป็นการ
ปฏิบตังิานเขา้ลกัษณะผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
              รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู 
อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และสถานศกึษา 
                     โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
          1. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์โดยพิจารณาจาก 
              1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู ท าการสอนดีขึน้ 
              1.2 ครูกระตือรือรน้ ต่ืนตวัในการท่ีจะปรบัปรุงการเรียน
การสอนอยูเ่สมอ 
              1.3 ครู – อาจารย ์มีความเล่ือมใสศรทัธา  
                      2. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 
               โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ศกึษานิเทศก ์ และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                      3. ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
               โดยพิจารณาวา่ ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร และมีผลตอ่การศกึษาโดย
สว่นรวมไดต้ามเปา้หมาย 
              รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
                     โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่ม และการยอมรบัในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาวา่ ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญพิเศษนัน้ 
สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
        (6) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด คือ จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา ซึ่งแสดง
ความเช่ียวชาญพิเศษในดา้นนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลเห็นวา่สามารถใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีรายการ
พิจารณา  ดงันี ้

 
 
 



           รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
         1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
                         โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา            
ความสมบรูณค์รบถว้นอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้
อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
                     2. ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
              โดยพิจารณาว่า ผูจ้ดัท าไดมี้ความรเิริ่มสรา้งสรรคจ์าก
ของเดมิท่ีมีอยูแ่ละน ามาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยมิมีผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้  จะตอ้งจดัท าดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้  าในการจดัท าโดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐาน
แสดงได ้
              รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                    1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
                        โดยพิจารณาว่า ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้
ทางวิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งไดผ้ลดียิ่ง 
                    2. ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน 
             โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหศ้กึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์
และนกัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรูว้ิชาการดงักลา่ว  อยา่งไดผ้ลดี
ยิ่ง  และท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน ในอนัท่ีจะน าความรู ้  ดงักลา่วไปใช้
ในการศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพไดเ้ป็นอยา่งดียิ่ง 
          (7)  เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญพิเศษ 
     1.1  ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
     1.2  ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
            นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3  ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
                       และนกัศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 
(15) 

 
 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 



รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

   2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์ 
                       และนกัศกึษา 

 (15)  

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
 

5.5.2  วิธีการ 
              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนใน
ระดบัท่ีสงูขึน้เป็นผูจ้ดัท าค าขอ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
ชัน้ 
    (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา 
และปลดัเทศบาลตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
    (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิาน  ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ
ทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน  ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  
ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  โดยแยกกนั
ประเมิน   แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
   ในการนี ้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3)  
ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังาน       
เทศบาลดว้ยก็ได ้
   5.5.3  การแตง่ตัง้ 
             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
   
 
 
 
 



 
6. การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหพ้นกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    

โดยใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล ขอ้ 4 ประกอบ
แนวทางการเล่ือนเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแนบ
ทา้ยประกาศก าหนดนี ้
  7.  ใหเ้ทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของคณะกรรมการฯ  
โดยประสานงานกบัคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  8.  การประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  ในต าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏิบตังิาน
ท่ีมีประสบการณแ์ละในต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และสายงานศกึษานิเทศกห์าก         
เทศบาลตน้สงักดัตรวจสอบ พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจง้ขอ้มลูเก่ียวกับเรื่องคณุสมบตัขิองบคุคล
เรื่องสดัสว่นการจดัท าผลงาน  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัท าผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียน          
ผลงานหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาใชเ้ป็นผลงานของตน  หรือมีการจา้งวานผูอ่ื้นท าผลงานใหโ้ดยผลงานท่ี
น ามาจดัท านัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแทจ้รงิของตนใหน้ายกเทศมนตรีสั่งระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ
ประเมินบคุคลของพนกังานเทศบาลแลว้ด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว  รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามควรแก่กรณีตอ่ไป 
  9.  หา้มมิใหผู้ข้อรบัการประเมินบคุคลซึ่งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอตามขอ้ 6 
และขอ้ 7 เสนอขอรบัการประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์
และในต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดบัท่ีสงูขึน้  มีก าหนดเวลาไมน่อ้ยกวา่  2  ปี         
นบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 

 10.  ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในการสง่ค าขอประเมิน
บคุคลท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูประกอบค าขอประเมินบคุคลใหถ้กูตอ้ง  และในกรณีท่ีผูข้อรบัการประเมิน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกรณีสมควรถกูด าเนินการทางวินยัตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 และขอ้ 7 หากผูบ้งัคบับญัชา       
ผูใ้ดละเลย  ไม่ด  าเนินการทางวินยั  ใหถื้อว่าผูบ้งัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยัตามขอ้  20  แหง่ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและ               
การด าเนินการทางวินยั 

ง. การให้ได้รับเงนิเดือน 

ส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใหเ้ป็นไป             
ตามประกาศก าหนดการใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 

 

 



 

จ. การเล่ือนพนักงานเทศบาล 

  การเล่ือนพนกังานเทศบาลท่ีมีค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวา่กระท าผิดวินยั 
อยา่งรา้ยแรงหรือมีค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องรอ้งคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้          
ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ไดต้ัง้แตว่นัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานผูน้ัน้ไดเ้ป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัตงิาน 

เพือ่พจิารณาเล่ือนพนักงานเทศบาลขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ 
ซ่ึงเป็นต าแหน่งระดับควบ 

 
        ประเมินครัง้ท่ี 1  เม่ือ ……………… 

 ประเมินครัง้ท่ี 2  เม่ือ ……………… 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน  (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 
 
1.  ช่ือ……………………………………………………วฒุิการศกึษา……………………………………………… 
2.  ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่…………………………………ระดบั……………..สว่น…………….………………….. 
     เทศบาล……………………………….อ าเภอ…………………………….จงัหวดั……………………………… 
      เริ่มรบัราชการเม่ือวนัท่ี…………….…………..…………รวมอายรุาชการ………….…….ปี……………..เดือน 

     เริ่มด  ารงต าแหนง่ในสายงานนีเ้ม่ือ…………………….…………เงินเดือนปัจจบุนั……………………บาท 
     เงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้…………………….บาท    มีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีจะไดร้บัการเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให ้  
     ด ารงต าแหนง่……………………………………………………..ไมก่่อนวนัท่ี.………………………………… 
     (ส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนเพราะถกูลงโทษทางวินยั จะสามารถเล่ือนระดบัไดไ้มก่่อนวนัท่ีสามารถ 
    เล่ือนขัน้เงินเดือนได)้      
3.  การฝึกอบรม 
                    หลกัสตูร/สาขาท่ีฝึกอบรม                               จดัท าโดย                                   ระยะเวลา 
    ……………………………………………….     ………………………………     ………………………….. 
    ……………………………………………….     ………………………………     ………………………….. 
    ……………………………………………….     ………………………………     ………………………….. 
4.  ประวตักิารถกูลงโทษทางวินยั (ถา้มี) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี 2  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมิน 
 
1.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่ 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ความตอ้งการของต าแหนง่ 
    2.1 คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
          2.1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่…………………………………………………………………………… 
          2.1.2 ประสบการณใ์นการท างาน 
                   …………………………………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………………………………….. 
          2.1.3 เง่ือนไขอ่ืน ๆ เชน่ 
                   - เงินเดือน 
                                 ยงัไมถ่ึงขัน้ต  ่าของต าแหนง่ 
                                 ถึงขัน้ต  ่าของต าแหนง่ 
                   - การฝึกอบรม 
                                 หลกัสตูร………………………………………………………………………………………. 
                                 หลกัสตูร……………………………………………………………………………………….. 
                   - คณุสมบตัพิิเศษ  
                 …………………………………………………………………………………………………………. 
                     …………………………………………………………………………………………………………. 
    2.2 คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิานในต าแหนง่ดงักลา่ว 
          2.2.1 ความรู ้ (ระบคุวามรูใ้นดา้นตา่ง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือปฏิบตังิานในต าแหนง่ดงักล่าว และหรือความรู ้
                   พิเศษท่ีจะชว่ยใหก้ารปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เชน่ ความรูเ้ก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร ์ความรู้ 
                   ในเรื่องการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิฯลฯ) 
                    …………………………………………………………………………………………………………                                                  
                    …………………………………………………………………………………………………………    
                    ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
ตอนที ่2  หน้าทีค่วามรับผิดชอบและความรู้ความสามารถทีต่้องการของต าแหน่งทีจ่ะประเมิน  (ต่อ) 
          2.2.2 ความสามารถ (ระบคุวามสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือปฏิบตังิานในต าแหนง่ดงักลา่ว และหรือความ 
                   สามารถพิเศษท่ีจะชว่ยใหก้ารปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เชน่ ความสามารถในการเขียนบนัทึก 
                   ความสามารถในการเสนอเรื่องท่ีจะพิจารณาตอ่ท่ีประชมุ ฯลฯ) 
                    …………………………………………………………………………………………………………                                                  
                    …………………………………………………………………………………………………………    
                    ………………………………………………………………………………………………………… 
         2.2.3 ทกัษะความเช่ียวชาญหรือประสบการณท่ี์จ าเป็น 
                   …………………………………………………………………………………………………………                                                  
                   …………………………………………………………………………………………………………    
                   …………………………………………………………………………………………………………       
          2.2.4 คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน (ยกเวน้ความอตุสาหะ  มนษุยสมัพนัธ ์และความสามารถ 
                   ในการส่ือความหมาย ซึ่งไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในแบบประเมิน) 
                    …………………………………………………………………………………………………………                                                  
                    …………………………………………………………………………………………………………    
                    ………………………………………………………………………………………………………… 
 
                      ลงช่ือ…………………………….(ผูจ้ดัท า)                   ลงช่ือ……………………………..(ผูจ้ดัท า) 
                               (……………………………)                                         (…………………………….) 
                     ต าแหนง่……………………………..                          ต าแหนง่………………………………. 
                             วนัท่ี…………………………                                      วนัท่ี……………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่  3  การประเมิน 
  ประเมินคร้ังที ่1 ประเมินคร้ังที ่2 

รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ีใชพิ้จารณาในการประเมิน ดี
มาก 

ดี พอใ
ช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

ดี
มาก 

ดี พอ
ใช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

 
หมวด 1 องคป์ระกอบ 
 เก่ียวกบังานท่ีปฏิบตัิ 
2.1 งาน…………... 
      ……………. 

 
ก. ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน 
    พิจารณาจาก 
    1) ความรอบรู ้ ความช านาญ  ความ 
สามารถในงานท่ีปฏิบตัแิละงานอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
    2) ความเขา้ใจในนโยบายและ
เปา้หมาย 
ของหนว่ยงาน 
    3) ความรูค้วามสามารถท่ีเพิ่มขึน้ในการ 
ปฏิบตังิานปัจจบุนั และการพฒันา
ปรบัปรุงความรู ้ความเขา้ใจ ความสนใจ
ปฏิบตังิานใหดี้ขึน้ และเพื่อท่ีจะรบังานท่ี
สงูขึน้ได ้ฯลฯ 
 
ข. คณุภาพของงาน 
    พิจารณาจากความสามารถในการ 
ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยค านงึถึง 
ความส าเรจ็ในเวลาท่ีก าหนด ความถกูตอ้ง 
แมน่ย า ความครบถว้นสมบรูณ ์และความ 
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยของงาน ฯลฯ 
 

        

 
 
 
 



 
 

ตอนที่  3  การประเมิน (ต่อ) 
  ประเมินคร้ังที ่1 ประเมินคร้ังที ่2 

รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ีใชพิ้จารณาในการประเมิน ดี
มาก 

ดี พอใ
ช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

ดี
มาก 

ดี พอ
ใช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

 
หมวด 2 ความรบัผิดชอบ 
ตอ่หนา้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
หมวด 3 ความประพฤติ 
 
 
 
 
 
 
หมวด 4 คณุลกัษณะท่ี 
จ าเป็นส าหรบัต าแหนง่ 
4.1 ความอตุสาหะ 

 
พิจารณาจากความตัง้ใจ ความเตม็ใจ 
และความมั่งมั่นท่ีจะท างานท่ีไดร้บั 
มอบหมายใหส้  าเรจ็และเป็นผลดีแก่ 
ทางราชการ มีความรบัผิดชอบตอ่     
หนา้ท่ีตลอดทัง้ไมล่ะเลยตอ่งานและ
พรอ้มท่ีจะรบัผิดชอบตอ่ผลงานท่ี          
เกิดขึน้ ฯลฯ 
 
พิจารณาจากอปุนิสยั บคุลิกลกัษณะ 
ทว่งที วาจา การวางตวั รวมทัง้              
คณุธรรม จรยิธรรม ดา้นตา่ง ๆ ท่ี           
จ  าเป็นส าหรบัต าแหนง่ ตลอดจนการ
ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ
และหนว่ยงานฯลฯ 
 
 
 
พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และ 
เอาใจใสใ่นหนา้ท่ีการเงิน กระตือรือรน้ 
ในการปฏิบตังิาน อทุิศเวลาใหก้บัทาง 
ราชการและมีความขยนัหมั่นเพียร ฯลฯ 
 

        

 
 
 



 

ตอนที่  3  การประเมิน (ต่อ) 
  ประเมินคร้ังที ่1 ประเมินคร้ังที ่2 

รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ีใชพิ้จารณาในการประเมิน ดี
มาก 

ดี พอใ
ช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

ดี
มาก 

ดี พอ
ใช ้

ตอ้ง 
แกไ้ข 

4.2 มนษุยสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ความสามารถใน  
      การส่ือความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 อ่ืน ๆ  
      …………………... 
     …………………. 
     …………………. 
 
 

พิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยอมรบั 
ในความสามารถของผูร้ว่มงานทกุระดบั 
แกไ้ข และลดขอ้ขดัแยง้กบัอาจจะเป็น 
อปุสรรคตอ่งานราชการ และ/หรือความ 
สามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี 
กนัประชาชน หรือผูม้าติดตอ่ รวมทัง้ 
เตม็ใจในการใหค้วามชว่ยเหลือและ 
บรกิารผูม้าติดตอ่ ฯลฯ 
 
พิจารณาจากความสามารถในการแสดง 
ความคดิเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตังิาน การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน  
ทัง้ดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร  
ความสามารถในการใชภ้าษีอยา่ง 
เหมาะสมเก่ียวกบัการใหข้อ้มลู ขา่วสาร 
การบนัทกึหรือการรายงานตา่ง ๆ ฯลฯ 
 

        

 



 
 
ตอนที ่4  สรุปความเหน็ในการประเมิน คร้ังที ่1 
 
           ความเห็นของผูป้ระเมิน 
           (  )   ผา่นการประเมิน      
           (  )   ไมผ่า่นการประเมิน ระบเุหตผุล………………………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
           สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ                                                           
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
  
                                                                            (ลงช่ือ)………………………………….ผูข้อรบัการประเมิน 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 
                                                                                 วนัท่ี……….………………………..…… 
 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไป 1 ระดบั 

           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ ดงันี ้(พรอ้มระบเุหตผุล) 
                              หมวด 1 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 2 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 3 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 4 ……………………………………………………………………………………. 
                   สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ ………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………. 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 



                                                                                 วนัท่ี……….………………………..……    
ตอนที ่4  สรุปความเหน็ในการประเมิน คร้ังที ่1 
 
           ความเห็นปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั  ดงันี ้(พรอ้มระบเุหตผุล) 
                              หมวด 1 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 2 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 3 ……………………………………………………………………………………. 
                              หมวด 4 ……………………………………………………………………………………. 
                   สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ ………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………. 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 
                                                                                 วนัท่ี……….………………………..……    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตอนที ่5  สรุปความเหน็ในการประเมิน คร้ังที ่2 
 
           ความเห็นของผูป้ระเมิน 
           (  )   ผา่นการประเมิน  สมควรเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
           (  )   ไมผ่า่นการประเมิน ตอ้งประเมินใหม่ 
                   เหตผุลเพราะ…………………………………………………………………………………………….. 
                   สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ……………….………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
                                                                            (ลงช่ือ)………………………………….ผูข้อรบัการประเมิน 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 
                                                                                 วนัท่ี……….………………………..…… 
 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไป 1 ระดบั 

           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้  สมควรเล่ือนต าแหนง่ 
           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ แตย่งัไมส่มควรเล่ือนต าแหนง่ เพราะ…………………………… 
                   ………………..…………………………………………………………………………………. 
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ แตส่มควรเล่ือนต าแหนง่ เพราะ…………………………… 
                   ………………..………………………………………………………………………………….    
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ และยงัไม่สมควรเล่ือนต าแหนง่ เพราะ…………………………… 
                   ………………..………………………………………………………………………………….        
                   สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ ………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………. 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 
                                                                                 วนัท่ี……….………………………..……    



 
 
ตอนที ่5  สรุปความเหน็ในการประเมิน คร้ังที ่2 (ต่อ) 
 
           ความเห็นของปลดัเทศบาล 
           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั สมควรเล่ือนต าแหนง่ 
           (  )   เห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั ยงัไมส่มควรเล่ือนต าแหนง่ 
                   เหตผุลเพราะ…………………………………………………………………………………………….. 
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั สมควรเล่ือนต าแหนง่ 
                    เหตผุลเพราะ…………………………………………………………………………………………….. 
           (  )   ไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั ยงัไมส่มควรเล่ือนต าแหนง่ 
                    เหตผุลเพราะ…………………………………………………………………………………………….. 
                   สรุปความเห็นทั่วไปและขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรี 
                   ในการเล่ือนและแตง่ตัง้ผูร้บัการประเมินขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                                                            (ลงช่ือ)…………………………………. 
                                                                                        (………………………………..) 
                                                                             ต าแหนง่……………………………………. 
                                                                                 วนัท่ี……….………………………..…… 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑก์ารประเมินในแบบประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเล่ือนต าแหนง่ 

 
หมวด 1 องคป์ระกอบเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตัิ 

  ก)  ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน พิจารณาจาก 
               1. ความรอบรู ้ ความช านาญ  ความสามารถในงานท่ีปฏิบตัิ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
        2. ความเขา้ใจในนโยบายและเปา้หมายของหนว่ยงาน 

       3. ความรูค้วามสามารถท่ีเพิ่มขึน้ในการปฏิบตังิานปัจจบุนั และการพฒันาปรบัปรุง
ความรู ้ ความเขา้ใจ  ความสนใจ  ท่ีจะน าไปใชป้ฏิบตังิานใหดี้ขึน้  และเพ่ือท่ีจะรบังานท่ีสงูขึน้ได  ้
ฯลฯ 

        ดีมาก     หมายถึง   ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความรวดเรว็  เป็นระบบ 
ระเบียบ   

โดยไมต่อ้งควบคมุและติดตาม  มีความรอบรู ้ ความช านาญ   
และความสามารถในการวางแผนอยา่งละเอียดรอบคอบทกุ     
ขัน้ตอน  มีความคดิรเิริ่มและหาวิธีการ ตลอดจนเทคนิคใหม ่ๆ   
มาใชใ้นการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้อยูเ่สมอ ๆ สามารถแกปั้ญหา    
ตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปไดอ้นัเป็น 
ประโยชนต์อ่งาน โดยอาศยัค าแนะน านอ้ยมาก  สนใจศกึษา 
และปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมากเป็นพิเศษทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

         ดี     หมายถึง ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายคอ่นขา้งรวดเร็ว เป็นระบบ  ระเบียบ   
โดยตอ้งการการควบคมุและตดิตามนอ้ยครัง้  ใชค้วามรอบรู ้  
ความช านาญ  และความสามารถในการวางแผนงานคอ่นขา้ง 
ละเอียดรอบคอบ มีความคดิรเิริ่มและหาวิธีการ  ตลอดจน 
เทคนิคใหม ่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้เป็นบางครัง้  
สามารถแกปั้ญหาตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปไดอ้นั 
เป็นประโยชนต์อ่งาน โดยอาศยัค าแนะน าปานกลาง  สนใจ 
ศกึษาและปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแทบทุกครัง้ท่ีมีโอกาส 

ดี     หมายถึง ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายคอ่นขา้งชา้  ไมค่อ่ยมีระบบ   
                                ระเบียบ  ตอ้งการการควบคมุติดตามการวางแผนและการปฏิบตัิ 

งานแทบทกุขัน้ตอน มีความคดิรเิริ่มและหาวิธีการ  ตลอดจน 
เทคนิคใหม ่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้นอ้ยมาก ตอ้ง 



อาศยัค าแนะน าในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ และความคิดเห็นอนัเป็น 
ประโยชนต์อ่งานแทบทกุครัง้ สนใจศกึษาและปฏิบตังิานอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้งนอ้ยมาก   

ตอ้งแกไ้ข   หมายถึง ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายชา้มาก ไมมี่ระบบ ระเบียบ   
ตอ้งการการควบคมุดแูลตดิตามการวางแผนและการปฏิบตังิาน 
มากกวา่ปกตทิกุขัน้ตอน  ไมเ่คยมีความคิดรเิริ่ม และวิธีการ  
ตลอดจนเทคนิคใหม ่ในการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ ตอ้งอาศยัค า 
แนะน าในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆและความคิดเห็นอนัเป็น

ประโยชน ์
ตอ่งานทกุครัง้ ไมส่นใจศกึษาและปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  ข) คณุภาพของงาน   พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดย
ค านงึถึงความส าเรจ็ในเวลาท่ีก าหนด  ความถกูตอ้งแมน่ย า  ความครบถว้นสมบรูณ ์และความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยของงาน ฯลฯ 

      ดีมาก    หมายถึง สามารถปฏิบตังิานในหนา้ท่ีและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้บั          
มอบหมายส าเรจ็ก่อนเวลาท่ีก าหนดทกุครัง้  ไดป้ริมาณงานสงู

กวา่ 
เปา้หมายหรือความคาดหวงัโดยท่ีผลงานนัน้ถกูตอ้ง ครบถว้น 
สมบรูณ ์ไม่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข และไมเ่กิดปัญหาตามมาภายหลงั 

ดี      หมายถึง สามารถปฏิบตังิานในหนา้ท่ีและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้บั        
มอบหมายส าเรจ็ก่อนเวลาท่ีก าหนดเป็นบางครัง้ ส่วนมากจะ
ส าเรจ็ตามเวลาท่ีก าหนด  ไดป้รมิาณงานตรงตามเปา้หมายหรือ
ความคาดหวงั  โดยท่ีผลงานนัน้ถกูตอ้ง ครบถว้นสมบรูณ ์ตอ้ง
ปรบัปรุงแกไ้ขนอ้ยมาก และไมเ่กิดปัญหาตามมาภายหลงั 

       พอใช ้    หมายถึง สามารถปฏิบตังิานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามเวลาท่ี 
ก าหนในระดบัปานกลาง  ซึ่งงานท่ีส าเรจ็ชา้กว่าเวลาท่ีก าหนด 
ไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ไดป้รมิาณงานใน 
ระดบัท่ียอมรบัไดโ้ดยท่ีผลงานนัน้ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขแทบทกุครัง้   
ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไมป่รากฏเห็นเดน่ชดั 

       ตอ้งแกไ้ข  หมายถึง ปฏิบตังิานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายส าเรจ็ภายหลงัเวลาท่ี 
ก าหนดทกุครัง้ ไดป้รมิาณงานไมต่รงตามเปา้หมายหรือความ 



คาดหวงั ผลงานตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ 
ทางราชการ ไมป่รากฏผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 

หมวด 2     ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี  พิจารณาจากความตัง้ใจ  ความเตม็ใจ  และความมุง่มั่นท่ี 
      จะท างานท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็และเป็นผลดีแก่ทางราชการ มีความรบัผิดชอบ 
      ตอ่หนา้ท่ีตลอดทัง้ไมล่ะเลยตอ่งาน และพรอ้มท่ีจะรบัผิดชอบตอ่ผลงานท่ีเกิดขึน้ ฯลฯ 

      ดีมาก     หมายถึง มีความตัง้ใจ  เตม็ใจ  และมุ่งมั่นท างานในหนา้ท่ี และความรบั 
ผิดชอบตามท่ีไดร้บัคาดหวงั และมีประสิทธิภาพสงูสดุทกุครัง้   
เป็นท่ีไวว้างใจไดเ้ป็นพิเศษ  อาจมีขอ้บกพรอ่งอยู่บา้งแตย่อมรบั 
ขอ้บกพรอ่งของงานตรวจสอบและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองทกุครัง้   
ตรงตอ่เวลาในการประชมุนดัหมาย และปฏิบตังิานโดยทั่วไป   
จะเริ่มปฏิบตังิานก่อนและเลิกงานหลงัเวลาท่ีก าหนดเสมอ ๆ  
ไมเ่คยหยดุงาน หรือหยดุงานนอ้ยมาก แสวงหางานในความรบั 
ผิดชอบและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยไมเ่ลือกและเก่ียงงาน 

      ดี       หมายถึง มีความตัง้ใจ  เตม็ใจ  และมุ่งมั่นท างานในหนา้ท่ี และความรบั 
ผิดชอบและงานท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหง้านส าเรจ็ตามเปา้ 
หมายหรือความคาดหวงั  และมีประสิทธิภาพทกุครัง้  เป็นท่ี        
ไวว้างใจไดใ้นระดบัคอ่นขา้งสงู ยอมรบัขอ้บกพรอ่งของงาน 
ตรวจสอบและแกไ้ขไดโ้ดยยอมรบัค าแนะน าจากผูอ่ื้น ตรงตอ่
เวลาในการประชมุนดัหมายและปฏิบตังิานในหนา้ท่ีโดยไม่ 
เก่ียงงาน ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

       พอใช ้   หมายถึง มีความตัง้ใจ  เตม็ใจ  และมุ่งมั่นท างานในหนา้ท่ีและความรบั 
ผิดชอบนอ้ยมาก  การท างานส าเรจ็ไดต้อ้งมีผูต้รวจสอบและให ้
ค าแนะน าในการแกไ้ขแทบทกุงาน  ตรงตอ่เวลาในการ
ปฏิบตังิานในระดบัปานกลางรูง้านในหนา้ท่ีแตเ่ก่ียงงานและถือ
ปฏิบตังิานท่ีง่ายกวา่บา้งเป็นบางครัง้ 

       ตอ้งแกไ้ข   หมายถึง ไมมี่ความตัง้ใจในการท างานในหนา้ท่ี  การท างานส าเร็จไดต้อ้ง 



มีผูต้รวจสอบและแกไ้ขใหท้กุงาน ไมเ่ป็นท่ีไวว้างใจ  ไมต่รงต่อ
เวลามกัเริ่มปฏิบตังิานหลงัเวลาและเลิกก่อนเวลาท่ีก าหนด 
เก่ียงงานและเลือกปฏิบตังิานท่ีง่ายกว่าทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

 
 
 

หมวด  3     ความประพฤต ิพิจารณาจากอปุนิสยั  บคุลิกลกัษณะ  ทว่งทีวาจา  การวางตวั            
                   รวมทัง้คณุธรรม  จรยิธรรมดา้นตา่ง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรบัต าแหนง่  ตลอดจนปฏิบตัิตาม 
                   ระเบียบราชการและหนว่ยงาน ฯลฯ 

      ดีมาก      หมายถึง มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ กระท าสิ่งตา่ง ๆ โดยค านงึถึงประโยชน ์
สว่นรวมเป็นหลกัแมจ้ะตอ้งเสียสละประโยชนส์ว่นตนบา้งก็ 
กระท าดว้ยความยินดีเตม็ใจทกครัง้  การแตง่กายและ                  
การวางตวัเหมาะสมมากและถกูกาละเทศะปฏิบตัติามระเบียบ 
วินยัของทางราชการและหนว่ยงานอย่างเครง่ครดัเพ่ืออดุมการณ ์

      ดี      หมายถึง มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ กระท าสิ่งตา่ง ๆ โดยค านงึถึงประโยชน ์
สว่นรวมบอ่ยครัง้  การแตง่กายและการวางตวัเหมาะสมและถกู 
กาละเทศะปฏิบตัิตามระเบียบวินยัของทางราชการและหน่วยงาน 
เพ่ือมิใหถ้กูต าหนิ 

      พอใช ้   หมายถึง ไมค่อ่ยมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ ถา้จะตอ้งท าเพ่ือประโยชนส์ว่น 
รวมจะตอ้งค านงึถึงผลไดผ้ลเสียโดยไมย่อมใหเ้สียผลประโยชน ์
สว่นตน การแตง่กายและการวางตวัอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดป้ฏิบตัิ
ตามระเบียบวินยัของทางราชการและหน่วยงานเพ่ือมิใหถ้กู
ลงโทษ 

      ตอ้งแกไ้ข   หมายถึง ไมมี่ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ กระท าสิ่งตา่ง ๆ โดยค านงึถึงประโยชน ์
สว่นตนเป็นหลกั การแตง่กายและการวางตวัไมเ่หมาะสมและไม่ 
ถกูกาละเทศะบอ่ยครัง้ท่ีสดุ  หาวิธีหลบเล่ียงท่ีจะไมป่ฏิบตัติาม 
ระเบียบวินยัของทางราชการและหนว่ยงาน โดยไมใ่หผู้อ่ื้นเห็น 
ความผิดอยูเ่สมอ 

หมวด  4     คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหนง่ 
      4.1 ความอตุสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใสใ่นหนา้ท่ีการเงิน 
กระตือรือรน้ในการปฏิบตังิาน  อทุิศเวลาใหก้บัทางราชการ  มีความขยนัหมั่นเพียร ฯลฯ 



      ดีมาก     หมายถึง มีความขยนัหมั่นเพียร  เอาใจใส ่ และกระตือรือรน้ในการปฏิบตัิ 
งานในหนา้ท่ีงานท่ีไดร้บัมอบหมายและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทกุงาน
ใหส้  าเรจ็ไดด้ว้ยดีทกุครัง้ อทุิศเวลาใหก้บัทางราชการโดยไมต่อ้ง
มีใครบงัคบั  ปฏิบตังิานดว้ยความมานะ  พยายามและอดทน
อยา่งเห็นไดช้ดัและมีความพรอ้มในการปฏิบตังิานตลอดเวลา
โดยไมย่่อทอ้ตอ่อปุสรรคและปัญหาตา่ง  

ดี        หมายถึง มีความขยนั  เอาใจใส ่ และกระตือรือรน้ในการปฏิบตังิานในหนา้ท่ี 
และงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็ไดท้กุครัง้  อทุิศเวลาใหก้บั 
ทางราชการในระดบัปานกลาง ปฏิบตังิานดว้ยความมานะพยายาม 
เห็นไดค้อ่นขา้งชดั  โดยไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคตา่ง ๆ 

      พอใช ้    หมายถึง มีความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดร้บั 
มอบหมายไมส่ม ่าเสมอ บางครัง้ไมต่ัง้ใจ อทุิศเวลาใหก้บัทาง

ราชการ 
เพราะหนา้ท่ีบงัคบั  มีความมานะพยายามในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ  
นอ้ยแตอ่ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

ตอ้งแกไ้ข   หมายถึง ไมมี่ความขยนัหมั่นเพียร  และความเอาใจใส่ในการปฏิบตัิงาน 
ปฏิบตังิาน 

ดว้ยความเฉ่ือยชา  ไมมี่ความมานะพยายามในการขจดัปัญหาและ 
อปุสรรคตา่ง ๆ  สรา้งปัญหาในการควบคมุและตดิตามงานแก่ผู้

บงัคบั  
บญัชาและเพ่ือนรว่มงานอยูเ่นือง ๆ ไมอ่ทุิศเวลาใหก้บัทาง

ราชการ 

      4.2 มนษุยสมัพนัธ ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  ยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น  ยอมรบัในความสามารถของผูร้ว่มงานทกุระดบั  แกไ้ข
และลดขอ้ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอปุสรรคตอ่งานราชการ และหรือความสามารถในการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัประชาชนผูม้าตดิตอ่  รว่มทัง้เตม็ใจในการใหค้วามชว่ยเหลือและบรกิารผูม้า
ตดิตอ่ ฯลฯ 

      ดีมาก       หมายถงึ       มีความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    สงูสดุใชห้ลกัของเหตผุลในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ตา่ง ๆ  ไดอ้ย่าง
ดี 



ทกุครัง้ มีความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจใหท้  างานรว่มกนัได้
อย่าง 

ราบรื่น ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีถกูตอ้งดว้ยเหตผุลและ
เหมาะสม 

กวา่แมว้า่จะไมต่รงกบัความเห็นของตนก็ตาม ไมมี่อคต ิยอมรบั 
ในความแตกตา่งระหวา่งบคุคลกระตือรือรน้ในการใหบ้ริการและ 
ความชว่ยเหลือแก่ผูม้าตดิตอ่ราชการอยา่งแข็งขนัและเตม็ใจทกุครัง้ 
ในหนา้ท่ีและนอกเหนือหนา้ท่ี และ/หรือในและนอกเวลาราชการ 

       ดี        หมายถึง        มีความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทกุครัง้  แมจ้ะมีปัญหาและขอ้ขดัแยง้บา้งก็ไมเ่ป็นสาเหตใุหเ้กิด
ความแตกแยกในหมู่คณะ  ยอมรบัความคดิเห็นของผูอ่ื้นท่ี
ถกูตอ้งดว้ยเหตผุลและเหมาะสมกวา่ ใหบ้รกิารและความ
ชว่ยเหลือแก่ผูม้าติดตอ่ราชการในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดว้ย
ความเตม็ใจทกุครัง้ 

พอใช ้     หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ แตก่ารใหค้วาม
ชว่ย 

เหลือในการท างานเป็นไปตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  ไม่
คดัคา้นและตอ่ตา้นอย่างเห็นไดช้ดั  แตก็่ไมย่อมรบัในความ
คดิเห็นท่ีขดัแยง้กบัคน  ใหบ้รกิารและความชว่ยเหลือแก่ผูม้า
ตดิตอ่ราชการในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเฉพาะเทา่ท่ีไมส่ามารถ
เล่ียงได ้ หรือมกัจะหาเหตผุลเพื่อหลีกเล่ียงการใหค้วาม
ชว่ยเหลืออยา่งไมเ่ตม็ใจและเฉ่ือยชาอยา่งเห็นไดช้ดั 

       ตอ้งแกไ้ข  หมายถึง มีปัญหาทกุครัง้ท่ีตอ้งปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้น  มีอคติและชอบต าหนิ
ผูอ่ื้น 

มกัหลีกเล่ียงในการใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิตอ่ราชการ  หากเป็นงานใน
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและหลีกเล่ียงไมไ่ด ้จะบริการและ
ชว่ยเหลืออยา่งไมเ่ตม็ใจและเฉ่ือยชาอยา่งเห็นไดช้ดั 

4.3 ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความ
คดิเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือน



รว่มงาน   ทัง้ดว้ย   วาจากหรือลายลกัษณอ์กัษร  ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม
เก่ียวกบัการใหข้อ้มลูข่าวสารการบนัทกึหรือการรายงานตา่ง ๆ ฯลฯ 

      ดีมาก     หมายถึง มีความสามารถในการเป็นผูส่ื้อสารท่ีดีในทกุแง่มมุ  ทัง้การพดู  การ
ฟัง 

    และการเขียน  สามารถอธิบายชีแ้จงและแสดงความคิดเห็นใน 
เรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดร้บัมอบหมายให้
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือนรว่มงาน  และประชาชน
ทั่วไปเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  รวมทัง้มีความสามารถในการใช้
ภาษาพดูและภาษาเขียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งกระทดัรดั ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย และเหมาะสมในทกุโอกาส 

      ดี      หมายถึง มีความสามารถในการเป็นผูส่ื้อสารท่ีดีทัง้ในการพดู  การฟัง  และ 
    การเขียน  อธิบาย  ชีแ้จง และแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 
    กบังานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้

บงัคบั 
    บญัชา เพ่ือนรว่มงาน  และประชาชนทั่วไปเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน

เกือบ 
    ทกุครัง้  จะมีบกพรอ่งบา้งก็ไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ราชการ  

รวมทัง้มีความสามารถในการใชภ้าษาพดูแทนภาษาเขียนไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเขา้ใจง่ายและเหมาะสมในทกุโอกาส 

 
 

พอใช ้    หมายถึง มีความสามารถในการส่ือสารทัง้ในการพดู  การฟัง  และการเขียนใน 
    ระดบัปานกลาง  สามารถอธิบาย  ชีแ้จง  และแสดงความคดิ 

เห็นในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีใหผู้บ้งัคบับญัชา  ผูใ้ต ้
บงัคบับญัชา  เพ่ือนรว่มงานและประชาชนทั่วไปได ้ แตมี่ขอ้ 
สงัเกตซกัถามบอ่ยครัง้การใชภ้าษีพดูและภาษาเขียนเขา้ใจคอ่น 
ขา้งยาก  ในการเขียนรายงานตา่ง ๆ ตอ้งแกไ้ขเกือบทกุครัง้  แต่ 
อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

       ตอ้งแกไ้ข   หมายถึง มีปัญหาในการส่ือสาร  ไมส่ามารถอธิบายชีแ้จงใหผู้บ้งัคบับญัชา 
     ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือนรว่มงานและประชาชนทั่วไปเขา้ใจได ้  



ไมมี่ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นท่ีจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ได ้ การใชภ้าษาพดู  และภาษาเขียนวกวน  สบัสน  ไมถ่กูตอ้ง
เหมาะสม  ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงทกุครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคลในการปฏิบัตงิาน 
เพือ่พจิารณาเล่ือนระดับพนักงานเทศบาลขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งระดับควบ 
 
 1)  วตัถปุระสงค ์
  แบบประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานฉบบันีใ้ชส้  าหรบัประเมินเพ่ือเล่ือนพนกังานเทศบาล 
 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ดงัตอ่ไปนี  ้
  1.1  เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั  2   และระดบั  3   ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั  
1 



    1.2  เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั  3   และระดบั  4   ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั  
2 
  1.3  เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ระดบั  4   และระดบั  5   ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั  
3 
 รวมทัง้เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งระดบั 5  ส าหรบัผูท่ี้จบการศกึษาไดร้บัวฒุิท่ีเทียบไดไ้มต่  ่ากว่า 
 ปรญิญาโท 
 2)  การก าหนดเวลาประเมิน  แบง่ออกได ้ ดงันี ้
  2.1  ระดบัควบขัน้ตน้  เชน่  การเล่ือนจากผูด้  ารงต าแหน่งในระดบั  1   ของสายงานท่ี
เริ่มตน้จากระดบั 1  ขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบั 2  ของสายงานนัน้  หรือการเล่ือนจากผูด้  ารงต าแหนง่ใน
ระดบั 3 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบั 4  ของสายงานนัน้  ก าหนดการ
ประเมิน ดงันี ้
         การประเมินครัง้ท่ี  1  ใหป้ระเมินเมื่อบคุคลดงักล่าวไดป้ฏิบตังิานครบ 1 ปี  ในกรณีท่ี
เป็นต าแหนง่ซึ่งบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในระดบั 1  และระดบั 2  และในกรณีท่ีเป็นต าแหนง่ซึ่งบรรจุ
บคุคลเขา้รบัราชการในระดบั 3  และระดบั 4  การประเมินใหใ้ชแ้บบประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานเพื่อ
พิจารณาเล่ือนพนกังานเทศบาลขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
         การประเมินครัง้ท่ี  2  ใหป้ระเมินหลงัจากท่ีบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ีจะ
เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  กลา่วคือ  นอกจากจะมีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่แลว้ จะตอ้งไดร้บัเงินเดือนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องผูท่ี้จะเล่ือนขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบั
ท่ีสงูขึน้ตามท่ี ก.ท.ก าหนดดว้ย  การประเมินใหป้ระเมินจากแบบประเมินบคุคลและการปฏิบตังิาน เพ่ือ
พิจารณาเล่ือนขา้ราชการขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัควบ 
  2.2  ระดบัควบขัน้สงู  เชน่  การเล่ือนจากผูด้  ารงต าแหนง่ในระดบั 2  ของสายงานท่ีเริ่มตน้
จากระดบั 1  ขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบั 3  ของสายงานนัน้  หรือการเล่ือนจากผูด้  ารงต าแหนง่ในระดบั 4  
ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบั 5  ของสายงานนัน้  ก าหนดการประเมิน ดงันี ้
 
 
 
 
 

การประเมินครัง้ท่ี  1  ใหป้ระเมินบคุคลดงักล่าวไดป้ฏิบตัิงานครบ 2 ปี  การ 
ประเมินใหป้ระเมินจากแบบประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานเพื่อพิจารณาเล่ือนขา้ราชการขึน้แตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่ในระดบัควบ 



         การประเมินครัง้ท่ี  2  ใหป้ระเมินหลงัจากท่ีบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ีจะ
เล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  กลา่วคือ  นอกจากจะมีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหนง่แลว้จะตอ้งไดร้บัเงินเดือนถึงขัน้ต  ่าของระดบัต าแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ดว้ย การประเมิน 
ใหป้ระเมินตามแบบประเมินเดียวกบัการประเมินครัง้ท่ี 1 
 
 3)  การด าเนินการประเมิน 
  3.1  การก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ท่ี
จะประเมิน 
         3.1.1  ใหผู้บ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ย 2 ระดบั  เป็นผูก้  าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และ
ความรู ้ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมิน  (ตอนท่ี 2)  ดงันี ้
       ก.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่  หมายถึง  ในแตล่ะต าแหนง่ใหก้ าหนด
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบขอบเขตของงานท่ีส าคญั  ทัง้งานท่ีเป็นงานหลกัและงานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหช้ดัเจน 
                    ข.  ความตอ้งการของต าแหนง่  หมายถึง  ต าแหนง่ท่ีจะประเมินตอ้งการ
ปฏิบตังิานซึ่งมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  และคณุลกัษณะซึ่งจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิานใน
ดา้นความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  ความเช่ียวชาญ  รวมทัง้คณุลกัษณะอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้ง 

         3.1.2  หลงัจากท่ีไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ี
ตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมินแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูก้  าหนดงานท่ีจะประเมิน (ตอนท่ี 3) ในแตล่ะ
ต าแหนง่ว่าควรพิจารณางานใดเป็นงานซึ่งจะตอ้งน ามาประเมิน  ทัง้นี ้ งานดงักลา่วจะครอบคลมุทกุ ๆ 
ดา้น หรือเป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่ก็ได ้ และงานท่ีจะประเมินนัน้ควรเป็นงานซึ่ง
ถือไดว้่าเป็นงานหลกัท่ีมีความส าคญัของต าแหนง่นัน้ ๆ  ทัง้นี ้ควรก าหนดงานท่ีจะประเมินไมน่อ้ยกวา่ 2 
งานยกเวน้กรณีท่ีขอบข่ายหนา้ท่ีความรบัผิดชอบไมก่วา้งขวางนกัก็อาจก าหนดนอ้ยกวา่นีก็้ไดต้ามความ
เหมาะสม 

         3.1.3  ก่อนการประเมินควรแจง้ใหผู้ร้บัการประเมินไดท้ราบไวล้่วงหนา้  ทัง้ในดา้น
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมิน 
 
 
 

 3.2  ผูป้ระเมิน  คือผูบ้งัคบับญัชาซึ่งเป็นผูท่ี้รบัผิดชอบ  ควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของ
ผูร้บัการประเมินเป็นผูป้ระเมินทัง้ 4 หมวด  รวมทัง้ใหส้รุปความเห็นและขอ้สงัเกตดว้ย  หลงัจากนัน้จงึเสนอ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั  และปลดัเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาอีกครัง้หนึ่งตามล าดบั  ในกรณีท่ี
การประเมินครัง้ท่ี 2  ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบั



ท่ีสงูขึน้  ถา้ผลการประเมินไมส่อดคลอ้งกนัในแตล่ะระดบัใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูส้รุปความเห็นทั่วไป รวมทัง้
ขอ้สงัเกตใหผู้มี้อ  านาจบรรจ ุเป็นผูพ้ิจารณาว่าจะเห็นสมควรเล่ือนพนกังานดงักลา่วหรือไม่ 

 3.3  วิธีการประเมิน 
         3.3.1  เม่ือครบก าหนดเวลาประเมินครัง้ท่ี 1  ตามท่ีระบไุวใ้นก าหนดเวลาประเมิน 

ใหผู้ร้บัการประเมินเป็นผูก้รอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในตอนท่ี 1 
         3.3.2  การประเมินครัง้ท่ี  1  ใหผู้ป้ระเมินเสนอผลการประเมินใหผู้บ้งัคบับญัชา

เหนือขึน้ไป  1 ระดบั  จนกระทั่งถึงผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าส่วนการประเมิน      
ครัง้ท่ี 2  ใหผู้ป้ระเมินด าเนินการเชน่เดียวกนักบัการประเมินครัง้ท่ี 1  โดยเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้
จนถึงนายกเทศมนตรี 

         3.3.3  ผูป้ระเมินตอ้งประเมินใหค้รบทัง้ 4 หมวด คือ หมวดองคป์ระกอบเก่ียวกบังาน
ท่ีปฏิบตัิ  โดยพิจารณาจากความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน  คณุภาพของงาน  หมวดความ
รบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี  หมวดความประพฤต ิ และหมวดคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรบัต าแหนง่ 

         3.3.4  ในการประเมินแตล่ะหมวด  ใหผู้ป้ระเมินเป็นผูพ้ิจารณาวา่จากหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมินในตอนท่ี 2  ผูร้บัการประเมินได้
ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย  มีความรู ้ ความสามารถตลอดจนคณุลกัษณะตา่ง ๆ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของต าแหนง่ท่ีจะประเมินอยูใ่นระดบัใด  โดยพิจารณาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินในแบบประเมิน
การปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเล่ือนต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ 

         3.3.5  กรณีท่ีไมผ่า่นการประเมินครัง้ท่ี 1  ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกอง
หรือเทียบเทา่เป็นผูแ้จง้ผลการประเมินดงักลา่วใหผู้ร้บัการประเมินทราบวา่มีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 
เพ่ือใหผู้ร้บัการประเมินปรบัปรุงพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมในคราวประเมินครัง้ตอ่ไป โดยไมต่อ้งท าการ
ประเมินใหมส่ว่นการประเมินครัง้ท่ี 2  หากปรากฏว่าไมผ่า่นการประเมิน  นอกจากตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัการ
ประเมินปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาตนเองแลว้  จะตอ้งท าการประเมินใหมห่ลงัจากระยะเวลา 3 เดือน  นบัจาก
การประเมินครัง้ท่ี 2 
 
 
 
 
 

 3.4  หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
  ผูท่ี้ถือว่าผา่นการประเมินจะตอ้งไดร้บัผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดงันี  ้



  หมวด  1   องคป์ระกอบเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตั ิ คือดา้นความรูค้วามสามารถใน
การปฏิบตังิานและคณุภาพของงานตอ้งไดผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัดีขึน้ไปทัง้ 2 ดา้น และทกุงานท่ี
ประเมิน 

  หมวด  2   ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีตอ้งไดผ้ลจากการประเมินอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 
  หมวด  3   ความประพฤติตอ้งไดผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใชข้ึน้ไป 
  หมวด  4   คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรบัต าแหนง่ตอ้งไดผ้ลการประเมินอยู่

ในระดบัพอใชท้กุรายการ 
  ส าหรบัการประเมินครัง้ท่ี  2  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง

ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ถา้ความเห็นของผูป้ระเมินแตกตา่งกันไป ใหถื้อความเห็นของผูอ้  านวยการกอง
หรือเทียบเทา่เป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการและแบบประเมิน 
ประกอบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเลือ่นและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล 

ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ต  าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ 
****************************** 

1. แบบประเมิน   จ านวน 3 ชดุ ประกอบดว้ย 
สายงานเริ่มตน้ระดบั 1 และระดบั 2  สายงานเริ่มตน้ระดบั 3  

แบบ  1 
แบบ 2 

 
แบบ  4 
แบบ  6 
แบบ  8 

แบบตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล 
แบบประเมินต าแหนง่ฯ สายงานท่ี 
เริ่มตน้จากระดบั 1 – 2 (ถา้มี) 
แบบประเมินคณุลกัษณะของบคุคล 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
แบบสรุปผลการคดัเลือกฯ 

แบบ  1 
แบบ 3 

 
แบบ  5 
แบบ  7 
แบบ  8 

แบบตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล 
แบบประเมินต าแหนง่ฯ ในสายงานท่ี 
เริ่มตน้จากระดบั 3 (ถา้มี) 
แบบประเมินคณุลกัษณะของบคุคล 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
แบบสรุปผลการคดัเลือกฯ 
 

2. รายการประเมิน 
    ก าหนดรายการประเมิน  ดงันี ้
    2.1 การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล ประกอบดว้ย 
         (1)  คณุสมบตัิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
         (2)  คณุสมบตัท่ีิก าหนดเพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนและแตง่ตัง้ขา้ราชการ  
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ไดแ้ก่  
     - ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ 
     - อตัราเงินเดือน  
     2.2 การประเมินต าแหนง่ (ถา้มี)  
                   (1) ใหด้  าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีจะแต่งตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว และลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้
เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี 
ก.ท.ก าหนด  
          (2) การปรบัระดบัต าแหน่งใหส้งูขึน้ใหด้  าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะพิจารณาปรบั
ระดบัต าแหนง่ใดใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะหห์นา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่เพ่ือเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณา 
          (3) ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะหด์งักลา่ว ในชัน้แรกตอ้งมีค  าบรรยายลกัษณะงาน 
ของต าแหนง่ (Job Description) ท่ีก าหนดไวเ้ดิมและท่ีก าหนดใหม ่และหากรายละเอียดของขอ้มลูไมช่ดัเจน 
อาจตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง การสงัเกตการ



ท างานจรงิในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีขา้ราชการผูน้ัน้รบัผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอ่ืน ๆ 
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    2.3 การประเมินบคุคลและผลงาน 
         2.3.1 การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล  ประกอบดว้ยความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี ความอตุสาหะ 

ความคดิรเิริ่ม การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ความประพฤต ิความสามารถในการส่ือความหมาย  
ความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้น  การพฒันาตนเอง      

         2.3.2 การประเมินผลงาน  ประกอบดว้ย 
                (1) ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบตังิานการบรหิารและจดัระบบงาน 

                             (2) คณุภาพของผลงาน  ไดแ้ก่ ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของ 
วิธีการปฏิบตัิ ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูร้บับริการความคดิ       
รเิริ่มสรา้งสรรค ์ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

         2.3.3 การสมัภาษณข์อรบัการประเมิน          
                  อนึ่ง  หากคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดรายการประเมินเพิ่มเตมิ
ไปจากท่ีก าหนดไวข้า้งตน้หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดลองปฏิบตังิานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งก็
อาจพิจารณาก าหนดไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะต าแหนง่ 

3. ขัน้ตอนการประเมิน 
     ขัน้ตอนท่ี 1 การย่ืนแบบประเมิน 
     พนกังานเทศบาลผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น ย่ืนขอรบัการประเมินตามแบบประเมินท่ีก าหนดในขอ้  1  
จ านวน 3 ชดุ โดยผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ไดแ้ก่ 

     (1) ต าแหนง่ในสายท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 - 2  เป็นผลงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีราชการท่ีปฏิบตัิ
และสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอประเมินเพ่ือเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ มีเอกสารหลกัฐาน
สามารถตรวจสอบไดแ้ละแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะ  ความรูค้วามสามารถ  ความช านาญ  และผลสมัฤทธ์ิของ
งาน เป็นท่ีประจกัษช์ดั  ทัง้นี ้ตอ้งเป็นผลงานซึ่งไดก้ระท าขึน้ในระยะเวลาไมเ่กิน  2 ปีและเสนอผลงานไดไ้ม่
เกิน 3 ชิน้ โดยใหเ้รียงตามล าดบัความส าคญั 

     (2) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  เป็นผลงาน  ผลการปฏิบตังิาน  และหรือผลส าเรจ็ของ
งานท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานตามปกตใินต าแหนง่  หนา้ท่ี  ความรบัผิดชอบของผูข้อประเมิน และเป็นผลงานท่ี
แสดงถึงการใชค้วามรูค้วามสามารถ  ความช านาญงาน  ทกัษะ  หรือประสบการณ ์ ท่ีสั่งสมมาในการปฏิบตังิาน
เฉพาะทาง 

     ทัง้นี ้ ผลงานท่ีจะน ามาประเมินตอ้งแสดงขอบเขต  คณุภาพ  ความยุง่ยากซบัซอ้นในการ 
ด าเนินงาน ประโยชนข์องผลงาน  ความรู ้ ความช านาญงาน  และประสบการณท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นการ 
ปฏิบตังิาน  หรือการผลิตผลงานดงักลา่ว  และอาจน าผลการปฏิบตังิาน และหรือผลส าเรจ็ของงาน 



เชิงวิชาการนอกเหนือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหน่ง หรือผลการปฏิบตังิาน และหรือผลส าเรจ็ของ 
งานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้
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      (1)  เป็นผลงานท่ีจดัท าขึน้ในระหวา่งท่ีด  ารงต าแหนง่ในระดบัปัจจบุนั  
         (2)  ไมใ่ชผ่ลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธท่ี์เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา เพ่ือขอรบัปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร หรือเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรม 
      (3) กรณีท่ีเป็นผลงานรว่มกนัของบคุคลหลายคนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าผูข้อรบัการประเมินไดมี้สว่นรว่ม
ในการจดัท า  หรือผลิตผลงานในสว่นใด หรือเป็นสดัสว่นเทา่ใด  และมีค ารบัรองจากผูมี้สว่นรว่มในผลงาน
นัน้และจากผูบ้งัคบับญัชา 
      ทัง้นี ้ ใหผู้ข้อรบัการประเมินสง่ผลงานไดไ้มเ่กินคนละ 3 เรื่อง  โดยใหเ้รียงล าดบัตามความส าคญั 
       ขัน้ตอนท่ี 2   การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล 
       ใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการ ดงันี ้
                (1) ศกึษาวิเคราะหแ์ละประเมินต าแหนง่ตามแบบประเมินต าแหนง่ฯ (แบบ 2 หรือแบบ 3)  
                  (2) ตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคลตามแบบตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล  (แบบ 1 ตอนท่ี 2) โดย
ใหต้รวจสอบคณุสมบตัสิ  าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และคณุสมบตักิ าหนดเพิ่มเตมิตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขฯ  หากผูร้บัการประเมินมีคณุสมบตัิครบถว้น ก็ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูร้บัการประเมิน
ด าเนินการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลตอ่ไป หรืออาจด าเนินการตามขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 3 มาใน
คราวเดียวกนั 

     ขัน้ตอนท่ี 3   การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล 
     (1) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 และระดบั 2   ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัต ่ากว่า 

ผูอ้  านวยการกอง 1 ชัน้  และผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่ ของผูร้บัการประเมินด าเนินการประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคลตามแบบประเมินคณุลกัษณะของบคุคล (แบบ 2 หรือแบบ 3 ตอนท่ี 1 – 2) และตรวจสอบให ้ 
ค  ารบัรองผลงานในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7 ตอนท่ี 2)  สง่แบบประเมิน
ใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีน าเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพ่ือพิจารณาประเมินในผลการปฏิบตัิงานตอ่ไป 
               (2) ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกองหรือ 
เทียบเทา่ และปลดัเทศบาล ของผูร้บัการประเมินด าเนินการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลตามแบบ
ประเมินคณุลกัษณะของบคุคล (แบบ 4 หรือแบบ 5 ตอนท่ี 1 – 2) และตรวจสอบใหค้  ารบัรองผลงานใน
แบบแสดง รายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7  ตอนท่ี 3)   
     (3) ในการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลแตล่ะรายการ ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้ (1) และ (2) 
พิจารณาก าหนดระดบัการประเมินเป็น 4 ระดบั คือ ดีมาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งแกไ้ข  แลว้ใหเ้ป็นคะแนน
โดยใหใ้ชเ้กณฑก์ าหนดระดบัการประเมินโดยประมาณ ดงันี ้



    ดีมาก  หมายถึง    ไดค้ะแนน  91 – 100% ของคะแนนเตม็ 
    ดี  หมายถึง    ไดค้ะแนน  71 –   90% ของคะแนนเตม็ 
    พอใช ้  หมายถึง    ไดค้ะแนน  60 –   70% ของคะแนนเตม็ 
    ตอ้งแกไ้ข หมายถึง    ไดค้ะแนนต ่ากวา่  60% ของคะแนนเตม็ 
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    (4) ผูข้อรบัการประเมินตอ้งไดค้ะแนนรวมท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมินคณุลกัษณะของบคุคลไมต่  ่ากวา่  

รอ้ยละ 60  และผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีเหนือขึน้ไปมีความเห็นสอดคลอ้งวา่ “ผา่น” จงึจะถือว่าเป็นผูท่ี้ผา่น
การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล แลว้จงึเสนอผลงานตอ่ไปได ้ ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะระดบัมี
ความเห็นกรณี  “ผา่นและไม่ผา่น”  แตกตา่งกนั ใหเ้สนอ ก.ท.จ.พิจารณาชีข้าดตามแบบประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคล (แบบ 4 หรือแบบ 5 ตอนท่ี 3) 

    ในกรณีท่ีไมผ่า่นการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลก็ไมต่อ้งมีการประเมินต าแหนง่และผลงาน 
โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาท่ีควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผูข้อรบัการประเมินโดยตรง แจง้ผลการประเมิน
ดงักลา่วใหผู้ข้อรบัการประเมินทราบวา่มีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข  เพ่ือใหผู้ข้อรบัการประเมินปรบัปรุง
พฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตอ่ไป โดยใหย่ื้นแบบขอประเมินใหมไ่ดต้ามระยะเวลาท่ี ก.ท.จ.ก าหนด 
              ขัน้ตอนท่ี 4   การพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน 
     (1) คณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาประเมินผลงานจากแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
โดยใชข้อ้มลูจากแบบตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล และแบบประเมินคณุลกัษณะของบคุคลมาประกอบการ
พิจารณา ใหก้รรมการแตล่ะคนแยกกนัพิจารณาใหค้ะแนนประเมินผลงานตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดใน
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และใหค้ะแนนของผลงานแตล่ะชิน้
มาค านวณเป็นคะแนนเฉล่ีย  จากนัน้ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการฯ รวบรวมคะแนนของกรรมการทกุคนเขา้ดว้ยกนั
แลว้หาคา่เฉล่ีย 

    (2) ผูผ้า่นการประเมินผลงานจะตอ้งไดร้บัคะแนนการประเมินผลงานไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 60 โดย
ถือผลคะแนนรวมของกรรมการประเมินผลงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 3 คน เฉล่ียรวมกนัแลว้เป็นหลกั 

    ในการกรอกใหค้ะแนนประเมินตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ใหค้ณะกรรมการ 
ประเมินผลงานฯ ท าการมอบหมายใหก้รรมการ จ านวน 3 คน เป็นผูพ้ิจารณากรอกแบบดงักลา่ว 
ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูร้บัการประเมิน หวัหนา้สว่นท่ีมีความรูค้วาม
ช านาญงาน 
ในสายงานและต าแหนง่ท่ีประเมิน และประธานกรรมการ หรือหวัหนา้สว่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทัง้นี  ้
ตามความเหมาะสมในแตล่ะสายงานหรือต าแหนง่ท่ีท าการประเมิน 

    ขัน้ตอนท่ี 5   การสมัภาษณผ์ูร้บัการประเมิน 



     (1) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานฯ ด าเนินการจดัสมัภาษณผ์ูร้บัการประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานก าหนด โดยผูท่ี้ผา่นการสมัภาษณต์อ้งไดค้ะแนนไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเตม็ 

    (2) เม่ือด าเนินการประเมินผลงานและสมัภาษณเ์สรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงาน
ฯ ประชมุสรุปผลการคดัเลือกตามแบบสรุปผลการคดัเลือกขา้ราชการฯ (แบบประเมินหมายเลข 6)  โดยให้
พิจารณาถึงคณุสมบตัขิองบคุคล และผลการประเมินคณุลกัษณะของบคุคล การประชมุของคณะกรรมการ
ฯ ใหจ้ดบนัทกึการประชมุทกุครัง้และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัตรวจสอบ 

    (3) ใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือผูผ้่านการประเมิน  จ าแนกตามต าแหนง่และ
ระดบัพรอ้มแบบประเมิน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสนอ ก.ท.จ. 
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    ขัน้ตอนท่ี 6   การพิจารณาคดัเลือกบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

              ก.ท.จ.ประชมุพิจารณาอนมุตัปิรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่และใหค้วามเห็นชอบแตง่ตัง้พนกังาน
เทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  แลว้แจง้มตใิหเ้ทศบาลเพ่ือประกาศก าหนดต าแหนง่และออกค าสั่ง
แตง่ตัง้   
              ขัน้ตอนท่ี 7   การแตง่ตัง้และรายงานผล 
     เทศบาลประกาศก าหนดต าแหนง่และออกค าสั่งแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ใน 
ระดบัท่ีสงูขึน้โดยใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แลว้รายงานผล
ใหส้  านกังาน ก.ท. (ผา่นประธาน ก.ท.จ.)  โดยจดัสง่แบบประเมินหมายเลข 1 (แบบตรวจสอบคณุสมบตัิ
บคุคล) ส าเนามต ิก.ท.จ.ประกาศก าหนดต าแหนง่และค าสั่งแตง่ตัง้ฯ จ านวน 2 ชดุ  ภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ีออกค าสั่งแตง่ตัง้  พรอ้มจดัเก็บหลกัฐานการประเมินไวใ้นแฟ้มทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาลเพื่อ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบ 

    กรณีท่ีไมผ่า่นการประเมิน ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่แจง้ผลการ
ประเมินดงักลา่วใหผู้ร้บัการประเมินทราบวา่มีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใหผู้ร้บัการประเมินปรบัปรุง
พฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตอ่ไป  โดยใหย่ื้นแบบขอประเมินใหมไ่ดต้ามระยะเวลาท่ี ก.ท.จ.ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 

บญัชีจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่พนกังานเทศบาล 
แนบทา้ยหลกัเกณฑก์ารเลือ่นและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

************************************** 
ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริม่ตน้จากระดบั 1  และระดบั 2 

1. กลุม่งานธุรการหรอืบรกิารทั่วไป 2. กลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น 
ต าแหนง่ในสายงานเริม่ตน้จาก

ระดบั 1 
ต าแหนง่ในสายงานเริม่ตน้จาก 

ระดบั 2 
ต าแหนง่ในสายงานเริม่ตน้จาก

ระดบั 1 
ต าแหนง่ในสายงานเริม่ตน้จาก 

ระดบั 2 
1. เจา้หนา้ที่ธุรการ 1. เจา้พนกังานธุรการ 1. เจา้หนา้ที่วิทยาศาสตร์

การแพทย ์
1. เจา้พนกังานวิทยาศาสตร ์
การแพทย ์

2. เจา้หนา้ที่พสัด ุ 2. เจา้พนกังานทะเบียน 2. ช่างโยธา 2. นายชา่งโยธา 
3. เจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มลู 3. เจา้พนกังานสง่เสรมิการ 

ทอ่งเที่ยว 
3. ช่างส ารวจ 3. นายชา่งส ารวจ 

4. เจา้หนา้ที่การเงินและบญัชี 4. เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์ 4. ช่างเขียนแบบ 4. นายชา่งเขียนแบบ 
5. เจา้หนา้ที่ทะเบียน 5. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 5. ช่างศิลป์ 5. นายชา่งศิลป์ 
6. เจา้หนา้ที่สง่เสรมิการ 
ทอ่งเที่ยว 

6. เจา้พนกังานพฒันาชมุชน 6. ช่างภาพ 6. นายชา่งภาพ 

7. เจา้หนา้ที่ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

7. เจา้พนกังานหอ้งสมดุ 7. ผูช้่วยเภสชักร 7. ทนัตสาธารณสขุ 

8. เจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธ ์ 8. เจา้พนกังานศนูยเ์ยาวชน 8. เจา้หนา้ที่รงัสเีทคนิค 8. สตัวแพทย ์
9. เจา้หนา้ที่จดัเก็บรายได ้ 9. เจา้พนกังานสวนสาธารณะ 9. ช่างเครือ่งยนต ์ 9. เจา้พนกังานสขุาภิบาล 
10. เจา้หนา้ที่หอ้งสมดุ 10. เจา้พนกังานการคลงั 10. ช่างไฟฟา้ 10. เจา้พนกังานสง่เสรมิสขุภาพ 
11. เจา้หนา้ที่ศนูยเ์ยาวชน 11. เจา้พนกังานพสัด ุ 11. เจา้หนา้ทีว่ิทยาศาสตร ์ 11. พยาบาลเทคนิค 
12. เจา้หนา้ที่พฒันาชมุชน 12. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 12. ช่างผงัเมือง 12. นายช่างเครือ่งยนต ์
13. เจา้หนา้ที่สวนสาธารณะ 13. เจา้พนกังานปอ้งกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
13. โภชนากร 13. นายช่างไฟฟา้ 



14. เจา้หนา้ทีเ่ทศกิจ  14. เจา้หนา้ที่การประปา 14. เจา้พนกังานวิทยาศาสตร ์
15. เจา้หนา้ที่การคลงั  15. เจา้หนา้ที่สง่เสรมิสขุภาพ 15. เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

ชมุชน 
  16. ผดงุครรภส์าธารณสขุ 16. นายช่างผงัเมือง 
  17. เจา้หนา้ที่สขุาภิบาล 17. เจา้พนกังานโภชนากร 
  18. เจา้หนา้ที่พยาบาล 18. ทนัตานามยั 
   19. เจา้พนกังานการประปา 
   20. เจา้หนา้ที่รงัสกีารแพทย ์

 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 

 
บญัชีก าหนดกลุม่ต  าแหนง่พนกังานเทศบาล 

ท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั 
แนบทา้ยหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

***************************************** 
 
              ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1  และระดบั 2 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่งานปฏิบตัชิว่ยบรหิารจดัการ 
1. เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
2. เจา้พนกังานธุรการ 
3. เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู 
4. เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
5. เจา้พนกังานทะเบียน 
6. เจา้หนา้ท่ีเทศกิจ 
7. เจา้หนา้ท่ีปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8. เจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 
 

กลุม่ท่ี 2 กลุม่การเงินและการคลงั 
1. เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ



2. เจา้พนกังานพสัด ุ
3. เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
5. เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
6. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
7. เจา้หนา้ท่ีการคลงั 
8. เจา้พนกังานการคลงั 
 

 
กลุม่ท่ี 3  กลุม่งานสาธารณสขุ 

1. เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน 
2. เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมสขุภาพ 
3. เจา้พนกังานสง่เสริมสขุภาพ 
4. เจา้หนา้ท่ีสขุาภิบาล  
5. เจา้พนกังานสขุาภิบาล 
6. เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 
7. พยาบาลเทคนิค   
8. เจา้หนา้ท่ีวิทยาศาสตร ์
9. เจา้พนกังานวิทยาศาสตร ์
10. ทนัตสาธารณสขุ 
11. ทนัตานามยั 
12. เจา้หนา้ท่ีวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
13. เจา้พนกังานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
14. เจา้หนา้ท่ีรงัสีเทคนิค 
15. ผดงุครรภส์าธารณสขุ 
16. โภชนากร 
17. เจา้พนกังานโภชนาการ 
18.  เจา้หนา้ท่ีรงัสีการแพทย ์

 
กลุม่ท่ี 4  กลุม่งานชา่ง 

1. ชา่งโยธา 
2. นายชา่งโยธา     
3. ชา่งส ารวจ         



4. นายชา่งส ารวจ   
5. ชา่งเขียนแบบ      
6. นายชา่งเขียนแบบ 
7. ชา่งผงัเมือง                     
8. นายชา่งผงัเมือง                     
9. ชา่งเครื่องยนต ์
10. นายชา่งเครื่องยนต ์
11. ชา่งไฟฟ้า 
12. นายชา่งไฟฟ้า 

กลุม่ท่ี 5  กลุม่งานเยาวชนและงานหอ้งสมดุ 
1. เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ 
2. เจา้พนกังานหอ้งสมดุ 
3. เจา้หนา้ท่ีศนูยเ์ยาวชน 
4. เจา้พนกังานศนูยเ์ยาวชน 
5. เจา้หนา้ท่ีพฒันาชมุชน 
6. เจา้พนกังานพฒันาชมุชน 
 

 
 

กลุม่ท่ี 6  กลุม่งานเภสชักร 
1. ผูช้ว่ยเภสชักร 
 

 
 

กลุม่ท่ี 7 กลุม่งานสตัวแพทย ์
1. สตัวแพทย ์   
 

 
กลุม่ท่ี 8  กลุม่งานประชาสมัพนัธ ์

1. เจา้หนา้ท่ีสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 
2. เจา้พนกังานสง่เสรมิการท่องเท่ียว 
3. เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ ์



4. เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์
5. ชา่งภาพ 
6. นายชา่งภาพ 
7. ชา่งศลิป์ 
8. นายชา่งศลิป์ 
 
 
 
 

กลุม่ท่ี 9  กลุม่งานสวนสาธารณะ 
1. เจา้หนา้ท่ีสวนสาธารณะ 
2. เจา้พนกังานสวนสาธารณะ 
 

 
 

กลุม่ท่ี 10  กลุม่งานประปา 
1. เจา้หนา้ท่ีการประปา 
2. เจา้พนกังานการประปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 

 
บญัชีก าหนดกลุม่ต  าแหนง่พนกังานเทศบาล 

แนบทา้ยหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
***************************************** 

 
              ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 

1.  กลุม่งานวิชาการทั่วไป 2. กลุม่งานวิชาชีพและกลุม่งานทกัษะและ 
ความช านาญเฉพาะดา้น 

1. เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 
2. บคุลากร 
3. เจา้หนา้ท่ีพฒันาการท่องเท่ียว 
4. นกัวิชาการคลงั 
5. นกัวิชาการเงินและบญัชี 
6. นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้
7. นกัพฒันาชมุชน 
8. เจา้พนกังานเทศกิจ 
9. นกัวิจยัการจราจร 
10. เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร 
11. นกัวิชาการประชาสมัพนัธ ์
12. นกัวิชาการสวนสาธารณะ 
13. นกัวิชาการศกึษา 
14. สารวตัรนกัเรียน 

1. นิตกิร 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
3. นกัสงัคมสงเคราะห ์
4. บรรณารกัษ ์



15. เจา้หนา้ท่ีสนัทนาการ 
16.  นกัวิชาการพสัด ุ

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4 

 
บญัชีก าหนดกลุม่ต  าแหนง่พนกังานเทศบาล 

ท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั 
แนบทา้ยหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

***************************************** 
 
              ต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 

กลุม่ท่ี  1 กลุม่ท่ี  2 
1. บคุลากร 
2. เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 
3. เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทะเบียนและบตัร 
4. เจา้พนกังานเทศกิจ 

1. นกัวิชาการคลงั 
2. นกัวิชาการเงินและบญัชี 
3. นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้
4. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
5. นกัวิชาการพสัด ุ

กลุม่ท่ี  3 กลุม่ท่ี  4 
1. นกัพฒันาชมุชน 
2. นกัสงัคมสงเคราะห ์
 

1. เจา้หนา้ท่ีพฒันาการท่องเท่ียว 
2. นกัวิชาการประชาสมัพนัธ ์

กลุม่ท่ี  5 กลุม่ท่ี  6 
1. นิตกิร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีสนัทนาการ 
2. สารวตัรนกัเรียน 
3. นกัวิชาการศกึษา 
4. บรรณารกัษ ์



 
กลุม่ท่ี  7 กลุม่ท่ี  8 

1. นกัวิชาการสวนสาธารณะ 1. นกัวิจยัการจราจร 
 

 
 
 
 
 
 
           (แบบ 1) 

แบบตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคล 

เพือ่เล่ือนพนักงานเทศบาลในต าแหน่งผู้ปฏิบัตงิานทีม่ีประสบการณ ์

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลสว่นบุคคล  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก)  

1.  ช่ือผูข้อรบัการประเมิน.……………………………………………………………………………………… 
2.  ต าแหนง่ปัจจบุนั………………………………………ระดบั……………..ต าแหนง่เลขท่ี………………….. 
     งาน/ฝ่าย/กลุม่………………………………………………………………………………………………… 
     กอง……………………….เทศบาล………………………อ าเภอ…………………..จงัหวดั……………… 
     ด ารงต าแหนง่ปัจจบุนัเม่ือ……………………………………………………. 
     อตัราเงินเดือนปัจจบุนั……………….บาท  อตัราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มา………………..…บาท 
3.  ขอประเมินเพื่อแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่……………………………..ระดบั………ต าแหนง่เลขท่ี….…..…… 
     งาน/ฝ่าย/กลุม่…………………………..…………สว่น….………………………อบจ…………………….. 
4. ประวตัสิว่นตวั          เกิดวนัท่ี………..เดือน………………………พ.ศ…………….. 
                                      อายรุาชการนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอประเมิน………….ปี……………….เดือน 
5.  ประวตักิารศกึษา  (ใหเ้ริ่มจากวฒุิการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนัท่ีบนัทกึไวใ้น ก.พ.7) 
                     คณุวฒุิ                            วิชาเอก                            ปีท่ีส  าเรจ็การศกึษา                  สถาบนั 
     …………………………  …………………………  ……………………………….   ……………………….. 
     …………………………  …………………………  ……………………………….   ……………………….. 
     …………………………  …………………………  ……………………………….   ……………………….. 
     …………………………  …………………………  ……………………………….   ……………………….. 
     …………………………  …………………………  ……………………………….   ……………………….. 
6.  ประวตักิารฝึกอบรมและดงูาน 



            ปี                               ระยะเวลา                                    หลกัสตูร                                สถาบนั 
    ……………   ………………………………….   ……………………………   …………………………….. 
    ……………   ………………………………….   ……………………………   …………………………….. 
    ……………   ………………………………….   ……………………………   …………………………….. 
    ……………   ………………………………….   ……………………………   …………………………….. 
    ……………   ………………………………….   ……………………………   …………………………….. 

 
 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ต่อ) 
7. ประวตักิารรบัราชการ (จากเริ่มรบัราชการถึงปัจจบุนั แสดงเฉพาะท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบั 
    ท่ีสงูขึน้แตล่ะระดบั และการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหนง่ในสายงานตา่ง ๆ     
        วนั  เดือน  ปี                       ต  าแหนง่                          ระดบั        อตัราเงินเดือน                     สงักดั 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
    …………………    ………………………………    …………    ……………….    …………………………. 
8. ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (ถา้มี)    
    ช่ือใบอนญุาต…………………………………………………………………………………………………… 
    วนัออกใบอนญุาต……………………………………………………วนัหมดอาย…ุ………………………… 
9. ประสบการณใ์นการปฏิบตังิาน (เคยปฏิบตังิานเก่ียวกบัอะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากขอ้ 7 เชน่ เป็นหวัหนา้โครงการ 
    หวัหนา้งาน  กรรมการ  อนกุรรมการ  วิทยากร  อาจารยพ์ิเศษ  เป็นตน้) 
    ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………….. 



    ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                              ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอรม์นีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………………….ผูข้อรบัการประเมิน 
                                                                                   (………………………………..) 
                                                                           วนัท่ี……….………………………..…… 

 
 

ตอนที ่2  การตรวจสอบคุณสมบตัขิองบุคคล  (ส าหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที)่ 
1.  คณุวฒุิการศกึษา 
     (  )  ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
     (  )  ไมต่รง 
2.  ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 
     (  )  ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (  )  ไมค่รบ  แตจ่ะครบก าหนดในวนัท่ี…………………………………………. 
3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้  (เฉพาะสายงานท่ีเริ่มจากระดบั 1 และ 2) 
     (  )  ตดิตอ่กนั  2  ปี 
     (  )  ไมต่ดิตอ่กนัแตค่รบ  2  ปี                (  )  อ่ืน ๆ ……………………………….. 
4.  ระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่ หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้  (ใหร้วมถึงการด ารง  
     ต าแหนง่ในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือเคยปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเกือ้กลูดว้ย) 
     (  )  ตรงตามท่ี ก.ท.ก าหนด  (สายงานท่ีจะแตง่ตัง้……..ปี………เดือน  สายงานเกือ้กลู……..ปี………เดือน) 
     (  )  ไมต่รง  (สายงานท่ีจะแตง่ตัง้………..ปี………เดือน  สายงานเกือ้กลู……..ปี………เดือน) 
     (  )  สง่ใหค้ณะกรรมการประเมินเป็นผูพ้ิจารณา 
     (  )  อ่ืน ๆ  
5.  อตัราเงินเดือน 
     (  )  ตรงตามหลกัเกณฑ ์
     (  )  ไมต่รงตามหลกัเกณฑ…์………………………………………..   
6.  ประวตักิารด าเนินการทางวินยั 
     (  )  เคยถกูลงโทษทางวินยัระดบัโทษ………………………………เม่ือ………………………… 
     (  )  ก าลงัอยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนทางวินยั                      (  )  ก าลงัอยูใ่นระหว่างถกูลงโทษทางวินยั 
     (  )  ไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนหรือถกูลงโทษทางวินยั 



สรุปผลการตรวจสอบผูร้บัการประเมิน 
     (  )  อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการตอ่ไปได ้
     (  )  อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการตอ่ไปได ้ แตต่อ้งใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผูพ้ิจารณาในเรื่อง 
            ระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่ 
     (  )  ไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ ์ (เหตผุล……………………………………………………………………………)   
                                                                                   (ลงช่ือ)………………………………….ผูต้รวจสอบ 
                                                                                               (………………………………..) 
                                                                               ต าแหนง่……………………………………… 
                                                                                         วนัท่ี……….……………………… 

(แบบ 2) 
 

แบบประเมินต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
เพื่อเลือ่นพนกังานเทศบาลในต าแหนง่ผูป้ฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ ์

 
1.  ต าแหนง่เลขท่ี……………… 
     ช่ือต าแหนง่…………………………………….ระดบั……………….. ขอปรบัเป็นระดบั……………… 
     งาน/ฝ่าย/กลุม่…………………………………..กอง/ส านกั……………………………………………. 

2.  ค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหนง่  (เดมิ)  …………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหนง่(ใหม่)……………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

องคป์ระกอบ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผล 
1.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
(  )  ปฏิบตังิานท่ียากพอสมควรแตมี่แนวทางปฏิบตัแิละ 
      มาตรฐานชดัเจน  (10 – 15 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ียากโดยอาศยัค าแนะน าแนวทางหรือคูมื่อ 

30 

 
 
 

  



       ปฏิบตังิานท่ีมีอยู่บา้ง  (16 – 20 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ีคอ่นขา้งยากมากโดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริ่ม 
       ประกอบกบัวิธีการหรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยู ่ 
       (21 – 25 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนือ้หาคอ่นขา้ง 
       หลากหลาย ตอ้งใชค้วามคดิรเิริ่มในงานท่ีมีแนวทางปฏิบตัิ 
       นอ้ยมาก  (26 – 30 คะแนน)  
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องคป์ระกอบ คะแนนเตม็ คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผล 

2.  ความยุ่งยากของงาน 
(  )  เป็นงานท่ีไมค่อ่ยยุง่ยากซบัซอ้น มีค าแนะน าคูมื่อและ                      
       แนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน  (10 – 15 คะแนน) 
(  )  เป็นงานท่ีเริ่มมีความยุง่ยากซบัซอ้นแตกตา่งไปจาก             
       แนวทางท่ีก าหนดไวเ้ดมิบา้ง  (16 – 20 คะแนน) 
(  )  เป็นงาน ท่ีคอ่นขา้งยุง่ยากซบัซอ้นมาก และมีความ 
       หลากหลายในวิธีการและแนวทางด าเนินงาน   
       (21 – 25 คะแนน) 
(  )  เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก มีความหลากหลาย 
       และมีขัน้ตอนวิธีการท่ียุ่งยากหลายดา้น (26 – 30 คะแนน) 
3.  การก ากับตรวจสอบ 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบบา้ง  (1 – 5 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบในเรื่องท่ีส าคญัและ 
       กรณีจ าเป็น  (6 – 10 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบ  การปฏิบตังิาน 
       นอ้ยมาก  (16 – 20 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบหรือกลั่นกรองเฉพาะ 
       บางเรื่องท่ีมีความส าคญั 
4.  การตัดสินใจ 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจบางสว่น  โดยจะไดร้บั 
       ค าแนะน าเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีปัญหา  (1 – 5 คะแนน) 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 

20 

  



(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจบางสว่น โดยใหมี้การ 
       รายงานผลการตดัสินใจเป็นระยะ  (6 – 10 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจคอ่นขา้งมาก  โดยจะมี 
       การกลั่นกรองในบางเรื่องท่ีส าคญั  (11 – 15  คะแนน) 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจค่อนขา้งมาก สามารถ 
       วางแผนและก าหนดแนวทางการท างานและแกปั้ญหา 
       ในงานท่ีรบัผิดชอบดว้ยตนเอง  (16 – 20 คะแนน)          

รวม 100   
 
เกณฑก์ารตัดสิน ต าแหนง่ท่ีผ่านการประเมินเพ่ือปรบัระดบัต าแหนง่ ตอ้งไดค้ะแนน ดงันี  ้
   - ระดบั 4  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่60 คะแนนขึน้ไป 
   - ระดบั 5  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่70 คะแนนขึน้ไป 
   - ระดบั 6  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

 
 
สรุปผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (  )  ผา่นการประเมิน 
 
 (  )  ไมผ่า่นการประเมิน 

 
       (ลงช่ือ)…………………………………….. 
                   (……………………………………) 
                                       หวัหนา้ส านกังานปลดัเทศบาล 

 
มต ิก.ท.จ. 

มต ิก.ท.จ. ครัง้ท่ี ………/…………เม่ือวนัท่ี……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (  )  ผา่นการประเมิน 
 



 (  )  ไมผ่า่นการประเมิน 

 
       (ลงช่ือ)…………………………….ผูร้บัรองมติ 
                   (…………………………) 
                        เลขานกุาร  ก.ท.จ.  …………………… 
 
 
 
 

(แบ
บ 3) 

แบบประเมินต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 3 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ์
เพื่อเลือ่นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งผู้ปฏบัตงิานที่มีประสบการณ ์

 
1.  ต าแหนง่เลขท่ี……………… 
     ช่ือต าแหนง่……………………………………….ระดบั……………….. ขอปรบัเป็นระดบั……….(ว.)                   
    งาน/ฝ่าย/กลุม่…………………………………………..กอง/ส านกั……………………………………… 

2.  ค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหนง่  (เดมิ) …………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………..      

3.  ค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหนง่ (ใหม)่……………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………….. 

องคป์ระกอบ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผล 
1.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
(  )  ปฏิบตังิานท่ีคอ่นขา้งยากมาก โดยตอ้งใชค้วามคิดรเิริ่ม   
       ประกอบกบัวิธีการหรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีอยู ่ 
       (10 – 15 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนือ้หาคอ่นขา้ง 
       หลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริ่มในงานท่ีมีแนวทาง 
       ปฏิบตันิอ้ยมาก (16 – 20 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ีคอ่นขา้งยากมากเป็นพิเศษ หรืองานท่ีมี
ขอบเขต 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



       เนือ้หาหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคิดรเิริ่มในการปรบั 
       เปล่ียนแนวทางปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์        
       (21 – 25 คะแนน) 
(  )  ปฏิบตังิานท่ียากมากเป็นพิเศษหรืองานท่ีมีขอบเขต 
       เนือ้หาหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคิดรเิริ่มในการก าหนด   
       หรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมกบั 
       สภาพการณ ์ (26 – 30 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีไดร้บั เหตผุล 
2.  ความยุ่งยากของงาน 
(  )  เป็นงานท่ีคอ่นขา้งยุง่ยากซบัซอ้นมาก และมีความหลาก                      
       หลายในวิธีการและแนวทางด าเนินงาน  (10 – 15 คะแนน)        
(  )  เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก มีความหลากหลาย  
       และมีขัน้ตอนวิธีการท่ียุ่งยากหลายดา้น  (16 – 20 คะแนน) 
(  )  เป็นงานท่ีคอ่นขา้งยุง่ยากซบัซอ้นมากเป็นพิเศษ  
      ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการปรบัเปล่ียน 
      แนวทางปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์
      (21 – 25 คะแนน) 
(  )  เป็นงานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมากเป็นพิเศษตอ้งประยกุตใ์ช ้ 
       ความรูแ้ละประสบการณใ์นการก าหนด หรือปรบัเปล่ียน  
       แนวทางปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ ์ 
       (26 – 30 คะแนน) 
3.  การก ากับตรวจสอบ 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องท่ี   
       ส าคญั  (1 – 5 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัการก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบการปฏิบตังิานนอ้ยมาก 
       (6 – 10 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัการตรวจสอบติดตามความกา้วหนา้และผลการ 
       ปฏิบตังิานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบตังิาน 
       (11 – 15 คะแนน) 

30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(  )  ไดร้บัการตรวจสอบติดตามผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตัิงาน 
      ตามแผนงาน/โครงการบา้งเป็นครัง้คราว (16 – 20 คะแนน)     
4.  การตัดสินใจ 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจคอ่นขา้งมาก โดยจะมีการ 
       กลั่นกรองในบางเรื่องท่ีส าคญั  (1 – 5 คะแนน) 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจคอ่นขา้งมาก สามารถ 
       วางแผนและก าหนดแนวทางการท างานและแกปั้ญหา 
       ในงานท่ีรบัผิดชอบดว้ยตนเอง  (6 – 10 คะแนน) 

 
20 
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องคป์ระกอบ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผล 
(  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจอย่างอิสระ สามารถปรบั 
       เปล่ียนแนวทางและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตังิานท่ีรบัผิด 
       ชอบดว้ยตนเองคอ่นขา้งมาก  (11 – 15  คะแนน) 
 (  )  ไดร้บัมอบอ านาจในการตดัสินใจอย่างอิสระเก่ียวกบัการ         
       รเิริ่มพฒันาแนวทางและวิธีการปฏิบตังิานใหม่ ๆ รวมทัง้ 
       การจดัท า ปรบัเปล่ียนแผนงาน/โครงการ และแกไ้ขปัญหา   
       ในงานท่ีรบัผิดชอบเป็นประจ า (16 – 20 คะแนน)    

 
 
 

 
 

  

รวม 100   
เกณฑก์ารตัดสิน ต าแหนง่ท่ีผ่านการประเมินเพ่ือปรบัระดบัต าแหนง่ ตอ้งไดค้ะแนน ดงันี  ้
   - ระดบั 6  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่60 คะแนนขึน้ไป 
   - ระดบั 7  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่70 คะแนนขึน้ไป 
   - ระดบั 8  ตอ้งไดค้ะแนนรวมตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 
สรุปผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (  )  ผา่นการประเมิน 
 (  )  ไมผ่า่นการประเมิน 
       (ลงช่ือ)…………………………………….. 
                   (……………………………………) 
           หวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี 



มต ิก.ท.จ. 
                  มต ิก.ท.จ. ครัง้ท่ี…….…/…….เม่ือวนัท่ี.…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (  )  ผา่นการประเมิน 
 (  )  ไมผ่า่นการประเมิน 
      (ลงช่ือ)……………………………………..ผูร้บัรองมติ 
                  (…………………………………)  
                 เลขานกุาร ก.ท.จ…………………… 

 
(แบบ 4) 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ส าหรับต าแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 1  และระดับ 2) 

ช่ือผูร้บัการประเมิน……………………………………………..ต าแหนง่ที่จะแตง่ตัง้……………………………  

ตอนที ่ 1   รายการประเมิน  (ส าหรับผู้บังคับบัญชากรอก) 
 คะแนนเตม็ คะแนนท่ีไดร้บั 



1. ความประพฤติ 
    เป็นการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตวั  ตลอดจนการปฏิบติั  
    ตามนโยบาย  ระเบียบ  แบบแผน  และขอ้บงัคบัของส่วนราชการนั้น ๆ   
    การรักษาวนิยัขา้ราชการ  จากประวติัส่วนตวั  ประวติัการท างาน  และ 
    พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน 

20  

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
    เป็นการพิจารณาความตัง้ใจในการท างาน ความมั่งมั่นท่ีจะท างานท่ีไดร้บั  
    มอบหมายใหส้  าเรจ็ เป็นผลดี การไมล่ะเลยตอ่งาน  รวมถึงความเตม็ใจ  
    และความกลา้ท่ีจะรบัผิดตอ่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ไมปั่ดความรบั             
    ผิดชอบง่าย ๆ และความจรงิใจท่ีจะปรบัปรุงตวัเองใหดี้ขึน้ 

 

25  

3. ความอุตสาหะ 
    เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสใ่นหนา้ท่ีการงาน กระตือ 
    กระตือรือรน้ในการปฏิบตัิงาน โดยอทุิศเวลาใหก้บัทางราชการ ไมเ่ฉ่ือยชา     
    และมีความขยนัหมั่นเพียร 

20  

4. ความสามารถในการปฏิบัตงิานร่วมกับเพือ่นร่วมงานอย่างมี        
ประสิทธิภาพ 
    เป็นการพิจารณาความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  ยอมรบัฟัง 
    ความคดิเห็นของผูอ่ื้น และยอมรบัในความสามารถของผูร้ว่มงานทกุ
ระดบั 

20  

5. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอย 
    เป็นการพิจารณาความสามารถในการปฏิบตังิานดว้ยความละเอียด  ไมมี่ 
    ขอ้ผิดพลาดและไมเ่ลินเล่อ 

20  

รวม 100  
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ตอนที ่ 2  สรุปความเหน็ในการประเมิน  (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
ความเห็นของผูป้ระเมิน  (ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต ่ากวา่หวัหนา้สว่น 1 ชัน้) 
(   )  ผา่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60) 
(   )  ไมผ่า่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไมถ่ึงรอ้ยละ 60) 



ระดบัการประเมิน………………………………………………………………………………………………… 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                        (ลงช่ือผูป้ระเมิน)……………………………… 
                                                                                  (……………………………..) 
                                                                   ต  าแหนง่………………………………….. 

                                                                           วนัท่ี…….……………….………… 

 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั  (หวัหนา้สว่น) 
(  )  เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(  )  มีความเห็นแตกตา่งจากการประเมินขา้งตน้ในแตล่ะรายการ ดงันี  ้
       1. คะแนนความประพฤติ………………คะแนน  ระดบัการประเมิน……………………………………. 
       2. คะแนนความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี……………….คะแนน  ระดบัการประเมิน………………………… 
       3. คะแนนความอตุสาหะ…………………คะแนน  ระดบัการประเมิน………………………………….. 
       4. คะแนนความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัเพ่ือนรว่มงานอยา่งมีประสิทธิภาพ…………….คะแนน 
           ระดบัการประเมิน………………………… 
       5. ความละเอียดถ่ีถว้นและรอบคอบ………………คะแนน  ระดบัการประเมิน…………………….. 
สรุปผลการประเมิน  (  )  ผา่นการประเมิน 
                                  (  )  ไมผ่า่นการประเมิน  

 
 
                                                          (ลงช่ือผูป้ระเมิน)……………………………… 

                                                                                              (……………………………..) 
                                                                                 ต  าแหนง่………………………………….. 

                                                                            วนัท่ี…….……………….……… 
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ตอนที ่3  สรุปความเหน็ในการประเมิน  (ส าหรับ ก.ท.จ.จังหวัด) 

 
ความเห็น ก.ท.จ.จงัหวดั (กรณีผูบ้งัคบับญัชาทัง้สองระดบัมีความเห็นแตกตา่งกนั) 

 



                                                 (   )  ผา่นการประเมิน 
 
                                                 (   )  ไมผ่า่นการประเมิน                      

                           
 
 
                                        เหตผุล ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                            

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

(แบ
บ 5) 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ส าหรับต าแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 3) 

 



ช่ือผูร้บัการประเมิน…..…………………………………ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้………………………………. 
ตอนที ่ 1   รายการประเมิน   คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ 
1.  ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - เอาใจใสใ่นการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     - ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ในดา้นความส าเรจ็และความผิดพลาด 
     - พฒันาและปรบัปรุงงานในหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้และหรือแกไ้ขปัญหา 
       หรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้  เชน่  งานใดท่ีส าเรจ็และไดร้บัผลดีแลว้ก็ 

       พยายามปรบัปรุงใหด้ยีิ่งขึน้ไปอีกเรือ่ย ๆ หรอืงานใดที่พบวา่มีปัญหา 

       หรือขอ้ผิดพลาดก็พยายามแกไ้ขไมล่ะเลยหรือปล่อยทิง้ไวจ้นเกิด 
       ปัญหาเชน่นัน้ซ  า้ ๆ อีก    

20  

2.  ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     - คิดคน้ระบบ  แนวทาง  วิธีด  าเนินการใหม ่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
     - แสดงความคดิเห็น ใหข้อ้เสนอแนะอย่างสมเหตสุมผลและสามารถ 

       ปฏิบตัิได ้

     - แสวงหาความรูใ้หม ่ๆ เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
     - ตรวจสอบ  ปรบัปรุง  แกไ้ข  หรือดดัแปลงวิธีท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
        และกา้วหนา้อยู่ตลอดเวลา 
     - สนใจในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
     - มีความไวตอ่สถานการณห์รือความฉบัไวในการรบัรูส้ิ่งเรา้ภายนอก     

20  

3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - วิเคราะหห์าสาเหตกุ่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ 
     - วิเคราะหล์ูท่างแกปั้ญหาโดยมีทางเลือกปฏิบตัไิดห้ลายวิธี 
     - เลือกทางปฏิบตัใินการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 
     - ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  (ไมใ่ชค้วามรูส้กึตนเอง) 
 

15  
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ตอนที ่ 1   รายการประเมิน  (ต่อ) คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ 
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
      - รกัษาวินยั                                           
     - ใหค้วามรว่มมือกบัเพ่ือนรว่มงาน   

15  



     - ปฏิบตังิานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณของ 
       ขา้ราชการพลเรือน    
5.  ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - ส่ือสารกบับคุคลตา่ง ๆ เชน่ ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนรว่มงาน ผูร้บับรกิาร                                           

        และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดด้ี โดยเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั   

     - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรูท้างวิชาการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
       โดยใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม    

15  

6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - ติดตาม ศกึษาคน้ควา้หาความรูใ้หม ่ๆ หรือสิ่งท่ีเป็นความกา้วหนา้ทาง                                           
       วิชาการ  วิชาชีพอยูเ่สมอ   
     - สนใจและปรบัตนเองใหก้า้วหนา้ทนัวิทยาการใหม ่ๆ ตลอดเวลา 
     - น าความรูแ้ละวิทยาการใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน    
        ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

15  

รวม 100  
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ตอนที ่ 2  สรุปความเหน็ในการประเมิน  (ส าหรับผู้บังคับบัญชากรอก) 
ความเหน็ของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาระดับต ่ากว่าหัวหน้าส่วน) 
(   )  ผา่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60) 



(   )  ไมผ่า่นการประเมิน  (ไดค้ะแนนรวมไมถ่ึงรอ้ยละ 60) 
ระดบัการประเมิน………………………………………………………………………………………………… 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                        (ลงช่ือผูป้ระเมิน)……………………………… 
                                                                                  (……………………………..) 

                                                                   ต าแหนง่………………………………….. 
                                           วนัท่ี…….……………….………… 

 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั  (ปลดัเทศบาล) 
(  )  เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(  )  มีความเห็นแตกตา่งจากการประเมินขา้งตน้ในแตล่ะรายการ ดงันี ้
       1. คะแนนความรบัผิดชอบ………………คะแนน  ระดบัการประเมิน…………………………………. 
       2. คะแนนความคดิรเิริ่ม…..…………….คะแนน  ระดบัการประเมิน………………………… 
       3. คะแนนการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ…………………คะแนน ระดบัการประเมิน……………….. 
       4. คะแนนความประพฤติ…….…………….คะแนน ระดบัการประเมิน…………………………………. 
       5. ความสามารถในการส่ือความหมาย..………………คะแนน  ระดบัการประเมิน…………………….. 
สรุปผลการประเมิน      (  )  ผา่นการประเมิน 
                                  (  )  ไมผ่า่นการประเมิน  

 
 
                                                          (ลงช่ือผูป้ระเมิน)……………………………… 
                                                                                     (……………………………..) 
                                                                        ต าแหน่ง………………………………….. 

                                                   วนัท่ี…….……………….………… 
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ตอนที ่3  สรุปความเหน็ในการประเมิน  (ส าหรับ ก.ท.จ.) 

 
ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผูบ้งัคบับญัชาทัง้สองระดบัมีความเห็นแตกตา่งกนั) 



 
                                                 (   )  ผา่นการประเมิน 
 
                                                 (   )  ไมผ่า่นการประเมิน                      

                           
 
 
                                        เหตผุล ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ 6) 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

(ส าหรับต าแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 1  และระดับ 2) 
 
ช่ือผูร้บัการประเมิน…………………………………….ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้……………………………… 



ตอนที ่ 1  ผลงานทีเ่สนอให้ประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
1.  ช่ือผูข้อรบัการประเมิน…………………………………………………………………………………………. 
2.  ต าแหนง่…………………………………………………………………………………………………………. 
3.  สงักดั  งาน/ฝ่าย/กลุม่………………………………….สว่น……………………….อบจ……………………… 
4.  ผลงานท่ีขอรบัการประเมิน 
     4.1  ผลงานท่ี 1 
             (1)  ชว่งเวลาท่ีกระท าผลงาน……………………………………………………………………………… 
             (2)  ช่ือผลงานหรืองานท่ีปฏิบตัิ……………………………………………………………………………. 
             (3)  รายละเอียดของผลงาน หรือลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ…………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
             (4)  ความรูค้วามสามารถหรือความช านาญพิเศษท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิาน……………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………. 
             (5)  ประโยชนท่ี์หน่วยงานหรือผูร้บับรกิารไดร้บั…………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
             (6)  ปัญหาอปุสรรคส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขดว้ยตนเอง  และเป็นแนวทางปฏิบตัใิหผู้อ่ื้นยึดถือ 
    (ถา้มี)….………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2 ผลงานท่ี 2 
           (1)  ชว่งเวลาท่ีกระท าผลงาน……………………………………………………………………………….. 
           (2)  ช่ือผลงานหรืองานท่ีปฏิบตัิ……………………………………………………………………………. 
           (3)  รายละเอียดของผลงาน หรือลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ……………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่ 1  ผลงานทีเ่สนอให้ประเมิน (ต่อ) 
             (4)  ความรูค้วามสามารถหรือความช านาญพิเศษท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิาน……………………………    
……………………..…………………………………………………………………………………………… 
             (5)  ประโยชนท่ี์หน่วยงานหรือผูร้บับรกิารไดร้บั…………………..…………………………………… 



    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
             (6)  ปัญหาอปุสรรคส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขดว้ยตนเอง และเป็นแนวทางปฏิบตัใิหผู้อ่ื้นยึดถือ 
    (ถา้มี)…………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.3  ผลงานท่ี 3 
             (1)  ชว่งเวลาท่ีกระท าผลงาน……………………………………………………………………………… 
             (2)  ช่ือผลงานหรืองานท่ีปฏิบตัิ……………………………………………………………………………. 
             (3)  รายละเอียดของผลงาน หรือลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ…………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
             (4)  ความรูค้วามสามารถหรือความช านาญพิเศษท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิาน……………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
             (5)  ประโยชนท่ี์หน่วยงานหรือผูร้บับรกิารไดร้บั…………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
             (6)  ปัญหาอปุสรรคส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขดว้ยตนเอง  และเป็นแนวทางปฏิบตัใิหผู้อ่ื้นยึดถือ 
    (ถา้มี)….………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………. 
                    ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 
 
                                                        (ลงช่ือผูป้ระเมิน)………………………………ผูย่ื้นค าขอประเมินผลงาน 
                                                                                     (……………………………..) 
                                                                        ต าแหน่ง………………………………….. 
หมายเหต ุ  แบบ 6  (ตอนท่ี 1)  สามารถขยายเนือ้ท่ีไดต้ามความเหมาะสมกบัผลงานท่ีเขียน  แตไ่ม่ควรเกินกวา่   
                 5 หนา้ตอ่ผลงาน 1 ชิน้  โดยก าหนดหวัขอ้ตามแบบฟอรม์นี ้และไม่ตอ้งเขียนเอกสารใด ๆ เพิ่มขึน้อีก  
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ตอนที ่ 2  การรับรองผลงาน  (ส าหรับผู้บังคับบัญชากรอก) 

 
1.  ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา  (ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต ่ากวา่หวัหนา้สว่น  1  ชัน้) 



               ไดต้รวจสอบผลงานท่ีเสนอใหป้ระเมินแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 
                ความเห็นอ่ืน ๆ (ถา้มี)……………………………………………………………………………. 

 
                                                        (ลงช่ือ)………………………………ผูต้รวจสอบ 
                                                                     (……………………………..) 
                                                        ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                 วนัท่ี………………………………… 

 
2.  ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  (หวัหนา้ส่วนของผูร้บัการประเมิน) 
              ไดต้รวจสอบผลงานท่ีเสนอใหป้ระเมินแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 
               ความเห็นอ่ืน ๆ (ถา้มี)……………………………………………………………………………. 

 
 
                                                        (ลงช่ือ)………………………………ผูต้รวจสอบ 
                                                              (……………………………..) 
                                                        ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                 วนัท่ี………………………………… 
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ตอนที ่3  การประเมินผลงาน  (ส าหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 3 คน กรอก)                



งานท่ีเสนอ รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1. งาน ………. 
……………… 
…………….. 

1. ความเพียงพอของความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบตังิาน 
2. คณุภาพของผลงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูร้บับรกิาร 
3. มีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือความสามารถในการแกไ้ข 
    ปัญหา ซึ่งน ามาใชเ้ป็นแนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได  ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  
2. งาน………. 
……………… 
……………… 

1. ความเพียงพอของความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบตังิาน 
2. คณุภาพของงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูบ้รหิาร 
3. มีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือความสามารถในการแกไ้ข 
    ปัญหา ซึ่งน ามาใชเ้ป็นแนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได  ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 รวม 100  
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ตอนที ่3  การประเมินผลงาน  (ต่อ)                
งานท่ีเสนอ รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้



3. งาน ………. 
……………… 
…………….. 

1. ความเพียงพอของความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบตังิาน 
2. คณุภาพของผลงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูร้บับรกิาร 
3. มีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือความสามารถในการแกไ้ข 
    ปัญหา ซึ่งน ามาใชเ้ป็นแนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได  ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  

 
                       คะแนนรวมเฉล่ียของผลงานทัง้  3  ชิน้……………คะแนน  (คะแนนรวม  100  คะแนน) 
                        (ไดค้ะแนนคา่เฉล่ียรวมไมต่  ่ากว่า  60  คะแนน) 
 
                        (  )  ผา่นการประเมินผลงาน                                      (  )  ไมผ่า่นการประเมินผลงาน 

 
 
                                                      ลงช่ือผูป้ระเมิน……………………………… 
                                                                              (……………………………..) 
                                                           ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                       วนัท่ี………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ 7) 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

(ส าหรับต าแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 3) 
 
ช่ือผูร้บัการประเมิน…………………………………………ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้…………………………. 



ตอนที ่ 1   หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  (ส าหรบัผูร้บัการประเมินกรอก) 

 
1.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบปัจจบุนั 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่ท่ีจะขอแตง่ตัง้ 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่ 2   ผลการปฏิบัตงิานและหรือผลส าเร็จของงาน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก)  เรียงตามล าดับ 
               ความดีเดน่หรือความส าคัญ  จ านวนตั้งแต่ 1 ถงึ 3 ชิน้  โดยให้ใช้ 1 แผ่น ต่อผลงาน 1 ชิน้ 

 ผลงานล าดบัท่ี……………เดือน / ปี พ.ศ. ท่ีด  าเนินการ………………………………….. 



 สรุปผลการปฏิบตังิาน………………………………………………………………………………………… 
ก.  ขัน้ตอนในการด าเนินการ 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ข.  ลกัษณะท่ีแสดงถึงความยุง่ยากของงาน 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
 กรณีท่ีเป็นผลงานรว่มกนัหลายคน 

จ านวนผูร้ว่มด าเนินการ…………..คน  สดัสว่นหรือลกัษณะงานของผลงานท่ีตนปฏิบตัคิิดเป็นรอ้ยละ……….. 
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสว่นท่ีตนปฏิบตัิ 

     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     การน าผลงานไปใชป้ระโยชน/์อา้งอิง 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………      
หมายเหต ุ   รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบทา้ย 

- 3 - 
 
ตอนที ่ 3   การรับรองผลงาน  (ส าหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้รับรอง 1 แผ่นต่อผลงาน 1 ชิน้ 
1.  ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 



            ขอรบัรองวา่ผลงานดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 
                                               (ลงช่ือ)……………………………..ผูข้อรบัการประเมิน 
                                                         (…………………………….) 
                                           ต าแหนง่………………………………….. 
                                                      วนัท่ี…………………………….. 
2.  ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน  (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 
           ขอรบัรองวา่สดัสว่นหรือลกัษณะงานในการด าเนินการของผูข้อรบัการประเมิน ท่ีเสนอไวข้า้งตน้ถกูตอ้ง 
     ตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 
                                               (ลงช่ือ)…………………………….. 
                                                         (…………………………….) 
                                           ต าแหนง่………………………………….. 
                                                      วนัท่ี…………………………….. 
                                               (ลงช่ือ)…………………………….. 
                                                         (…………………………….) 
                                           ต าแหนง่………………………………….. 
3.  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  (ระดับหัวหน้ากอง) 

            ไดต้รวจสอบผลงานท่ีเสนอใหป้ระเมินแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 

     ความเห็นอ่ืน ๆ (ถา้มี)…………………………………………………………………………………….. 
                                             (ลงช่ือ)……………………………..ผูต้รวจสอบ 
                                                         (…………………………….) 
                                           ต าแหนง่………………………………….. 
4.  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป  (ปลัดเทศบาล) 

             ไดต้รวจสอบผลงานท่ีเสนอใหป้ระเมินแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 

     ความเห็นอ่ืน ๆ (ถา้มี)…………………………………………………………………………………….. 
                                             (ลงช่ือ)……………………………..ผูต้รวจสอบ 
                                                         (…………………………….) 
                                           ต าแหนง่………………………………….. 
                                                  วนัท่ี………………………………… 
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ตอนที ่4  การประเมินผลงาน  (ส าหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 3 คน กรอก)                
งานท่ีเสนอ รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้



1. งาน ………. 
……………… 
…………….. 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน         
2. คณุภาพของผลงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูร้บับรกิาร 
3. มีความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
    หรือความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ซึ่งน ามาใชเ้ป็น 
    แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  
2. งาน………. 
……………… 
……………… 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 
2. คณุภาพของผลงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูบ้รหิาร 
3. มีความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
    หรือความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ซึ่งน ามาใชเ้ป็น 
    แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 รวม 100  
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ตอนที ่4  การประเมินผลงาน  (ต่อ)                
งานท่ีเสนอ รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้



3. งาน ………. 
……………… 
…………….. 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 
2. คณุภาพของผลงาน 
    2.1 ความถกูตอ้งเหมาะสมของผลงานในแง่ของวิธีการปฏิบตัิ 
    2.2 ความสมบรูณ ์ความประณีตและทนัตอ่ก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชนข์องผลงานตอ่องคก์ร หรือผูร้บับรกิาร 
3. มีความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
    หรือความสามารถในการแกไ้ขปัญหาซึ่งน ามาใชเ้ป็น 
    แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูป้ฏิบตัอ่ืิน ๆ ได ้
 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  

 
                       คะแนนรวมเฉล่ียของผลงานทัง้  3  ชิน้……………คะแนน  (คะแนนรวม  100  คะแนน) 
                        (ผูผ้า่นการประเมินตอ้งไดค้ะแนนคา่เฉล่ียรวมไมต่  ่ากวา่  60  คะแนน) 
 
                        (  )  ผา่นการประเมินผลงาน                                      (  )  ไมผ่า่นการประเมินผลงาน 

 
 
                                                      ลงช่ือผูป้ระเมิน……………………………… 
                                                                              (……………………………..) 
                                                           ต าแหนง่………………………………….. 
                                                             วนัท่ี………เดือน………………พ.ศ.………… 

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ 8) 
แบบสรุปผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

เพือ่เล่ือนขึน้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัตงิานทีม่ีประสบการณ ์



(ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงานฯ กรอก) 
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไดป้ระชมุรว่มกนัเพื่อพิจารณาค าขอประเมินผลงานของ……………… 

……..…………………………………………ต าแหนง่…………………………………ระดบั……………...แลว้ 
เม่ือวนัท่ี……………………………………..ปรากฏ ดงันี ้
               1. การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล 
                   (  )  มีคณุสมบตัสิามารถเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได ้
                   (  )  ขาดคณุสมบตั ิ เน่ืองจาก………………………………………………………………………….. 
               2. การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล ไดค้ะแนนเฉล่ีย…………คะแนน  ระดบัการประเมิน…………… 
                   (  )  ผา่นเกณฑ ์  (60%)                                                 (  )  ไมผ่า่นเกณฑ ์
               3. การประเมินผลงาน  ไดค้ะแนนเฉล่ีย……………………คะแนน 
                   (  )  ผา่นเกณฑ ์  (60%)                                                 (  )  ไมผ่า่นเกณฑ ์
               4. การสมัภาษณ ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย……………………คะแนน 
                   (  )  ผา่นเกณฑ ์  (60%)                                                 (  )  ไมผ่า่นเกณฑ ์ 
ทัง้นี ้  คณะกรรมการประเมินผลงานฯ  มีความเห็นสรุป ดงันี ้
                   (  )  ผา่นการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลและประเมินผลงานสามารถเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให้ 
                          ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได ้
                   (  )  ไมผ่า่นการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลและประเมินผลงาน   
                                                              ลงช่ือ……………………………………ประธานกรรมการ 
                                                                       (…………………………………..) 
                                                              ลงช่ือ……………………………………กรรมการ 
                                                                       (…………………………………..) 
                                                              ลงช่ือ……………………………………กรรมการ 
                                                                       (…………………………………..) 
                                                       ลงช่ือ…………………………………….กรรมการ 
                                                                       (…………………………………..) 
                                                              ลงช่ือ…………………………………….กรรมการ 
                                                                       (…………………………………..)  
                                                              ลงช่ือ…………………………………….กรรมการและเลขานกุาร 
                                                                       (…………………………………..) 
 

ลักษณะของผลงานของต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี 

ประสบการณ ์ต าแหน่งระดับ 6 
 



1.  ของเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
ต าแหนง่และเสนอนโยบายของสว่นราชการ  จ  านวนไมเ่กิน 3 ชิน้  หรือตามท่ี ก.จ.จะก าหนดแตล่ะสายงาน 
และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเกือ้กลูกบังาน
ของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 

2.  คุณภาพของงาน  
  มีคณุภาพของผลงานท่ีเช่ือถือได ้

3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
  ใชห้ลกัวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากมาก  จ าเป็นตอ้งมีการ
ตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาในงานท่ีปฏิบตัดิว้ยตนเองได ้

4.  ประโยชนข์องผลงาน 
  เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ หรือตอ่ความกา้วหนา้ทาง 
ราชการ หรือการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
มีความรู ้ ความช านาญงาน  และประสบการณท่ี์สามารถปฏิบตังิานในความรบัผิดชอบดว้ยตนเอง

ไดเ้ป็นท่ียอมรบัในงานนัน้ ๆ 
 
 

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

ลักษณะของผลงานของต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี 

ประสบการณ ์ต าแหน่งระดับ 7 
 



1.  ของเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
ต าแหนง่และสนองนโยบายของสว่นราชการ  จ  านวนไมเ่กิน 3 ชิน้  หรือตามท่ี ก.จ.จะก าหนดแตล่ะสายงาน 
และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเกือ้กลูกบังาน
ของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 

2.  คุณภาพของงาน 
            มีคณุภาพของผลงานดี 

3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
     ใชห้ลกัวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากเป็นพิเศษ  จ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจ 

หรือแกปั้ญหาในงานท่ีปฏิบตัมิาก 
4.  ประโยชนข์องผลงาน 

  เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ หรือตอ่ความกา้วหนา้ทาง 
ราชการ หรือการพฒันาการปฏิบตังิานในระดบัสงู 

5. ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ ความช านาญงาน  และประสบการณส์งูมาก  เป็นท่ียอมรบัในระดบักอง หรือวงการ 
วิชาการดา้นนัน้ ๆ 
 
 

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

แนวทางการเล่ือนระดับเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ 
ในสายงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

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



 
1.  ต าแหนง่ในสายงานดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  มีดงันี ้

       (1) ต าแหนง่ในสายงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 จ านวน 
12  สายงาน โดยแบง่ออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
   ก.  กลุม่วิทยาศาสตรธ์รรมชาต ิจ านวน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ
วิทยาศาสตร ์และสายงานระบบงานคอมพิวเตอร ์
   ข.  กลุม่วิศวกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 6 สายงาน คือ สายงานวิศวกรรมโยธา 
สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  สายงานวิศวกรรมสขุาภิบาล สายงานสถาปัตยกรรม 
และสายงานการผงัเมือง 
   ค.  กลุม่วิทยาศาสตรส์ขุภาพแลการแพทย ์จ านวน 8 สายงาน คือ สายงาน
วิชาการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์สายงานเภสชักรรม สายงานวิชาการสขุาภิบาล สายงานการพยาบาล
วิชาชีพ และสายงานวิชาการสง่เสรมิสขุภาพ  สายงานวิชาการสตัวแพทย ์ สายงานแพทย ์ สายงานทนัต
แพทย ์  
รายละเอียดตามบญัชีก าหนดต าแหนง่ในสายงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แนบทา้ยหลกัเกณฑนี์  ้
  ทัง้นี ้ใหก้ าหนดต าแหนง่ในสายงานดงักล่าว ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ ดงันี  ้
   (1.1)  ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานเป็นงานบรกิารวิชาการหรือบรกิารวิชาชีพให้
ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 3-5 หรือ 6 หรือ 7 ไดท้กุต าแหนง่ 
   (1.2)  ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานเป็นงานวิจยัและพฒันาหรืองานลกัษณะอ่ืนท่ีมี
คณุคา่งานทดัเทียมกบังานวิจยัและพฒันา ใหก้ าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 3-5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 ไดท้กุ
ต าแหนง่ 
      (2) ต าแหนง่ในสายงานแพทย ์สายงานทนัตแพทย ์และสายงานวิชาการสตัวแพทย ์ซึ่ง
เป็นสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 4 ใหก้ าหนดเป็นต าแหน่ง ระดบั 4-6 หรือ 7 หรือ 8 ไดท้กุต าแหนง่ 
      (3) การก าหนดต าแหนง่เป็นระดบั 8 ขึน้ไปของสายงานท่ีมีลกัษณะงานตามขอ้ (1) 
(1.1) และการก าหนดต าแหนง่เป็นระดบั 9 ขึน้ไปของสายงานท่ีมีลกัษณะงานตามขอ้ (1) (1.2) และขอ้ (2) 
ใหเ้ทศบาลเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบตามความจ าเป็นของสว่นราชการ 
 
 
 
 
 
  2.  การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานเทศบาลในสายงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทกุต าแหนง่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวทางท่ีก าหนดไว ้ดงันี  ้



       2.1  ต าแหนง่พนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ี ก.ท. ได้
อนมุตัใิหเ้ป็นต าแหนง่ทางวิชาการนัน้ ใหถื้อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีก าหนดไวส้  าหรบัต าแหนง่
ท่ีมีลกัษณะงานของงานวิจยัและพฒันา 
       2.2  ต าแหนง่พนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากต าแหนง่ทางวิชาการนัน้ ใหถื้อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีก าหนดไวส้  าหรบั
ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานของงานบรกิารวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 
  3.  พนกังานเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ท่ีจะรบัการ
เล่ือนระดบัท่ีสงูขึน้  ตอ้งมีคณุสมบตัขิองบคุคล  คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ  
และไดร้บัการประเมินคณุลกัษณะของบคุคล  และการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินบคุคล
และผลงานท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ขึน้  ตามแนวทางการประเมินบคุคลฯ  แนบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้
  4.  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงาน  เพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยคณะกรรมการประเมินบคุคล
และผลงาน  อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงันี ้
       4.1  กรณีการเล่ือนระดบั 7 ลงมา  ใหค้ณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงาน 
ประกอบดว้ย 
   (1)  ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ. ท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้  จ  านวน  1  คน  เป็นประธาน
กรรมการ 

(2)  ผูท้รงคณุวฒุิสาขาท่ีขอประเมินเล่ือนระดบัท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนหรื 
พนกังานสว่นทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการประเภทอ่ืน  ท่ีด  ารงต าแหนง่ไมต่  ่ากวา่ระดบั 8  จ านวนอยา่งนอ้ย 2 คน   

  (3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร 1 คน 
      4.2  กรณีการเล่ือนระดบั 8  ขึน้ไป  ใหค้ณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงาน  

ประกอบดว้ย 
   (1)  ผูท้รงคณุวฒุิสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินท่ี ก.ท.แตง่ตัง้  จ  านวน  1  คน  
เป็นประธาน 
   (2)  ผูท้รงคณุวฒุิสาขาท่ีขอประเมินเพื่อเล่ือนระดบัท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือน  หรือ
พนกังานสว่นทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการประเภทอ่ืน  ซึ่ง ก.ท.แตง่ตัง้  จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  เป็นกรรมการ 
   (3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร  1  คน 
 
 
 

5. การเล่ือนระดบัส าหรบัพนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  จะ 
ตอ้งไมส่งูกวา่หวัหนา้สว่นราชการระดบักองท่ีตนสงักดั 



  6.  ใหเ้ทศบาลท่ีมีพนกังานเทศบาลมีคณุสมบตัิครบและประสงคจ์ะเล่ือนระดบัเพ่ือแตง่ตัง้
ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  จะตอ้งพิจารณางบประมาณเพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยของคณะกรรมการประเมินบคุคล
และผลงานในการประชมุและตรวจพิจารณาผลงานดว้ย 
 

แนวทางการประเมินบุคคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

 
  1.  ต าแหนง่พนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
       ก.ท. ไดก้ าหนดใหเ้ป็นต าแหนง่ในสายงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีจ านวน 
15 สายงาน ไดแ้ก่ ต  าแหนง่พนกังานเทศบาล  ดงันี ้

1. สายงานวิชาการวิทยาศาสตร ์
2. สายงานระบบงานคอมพิวเตอร ์
3. สายงานวิศวกรรมโยธา 
4. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
6. สายงานวิศวกรรมสขุาภิบาล 
7. สายงานสถาปัตยกรรม 
8. สายงานการผงัเมือง 
9. สายงานวิชาการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
10. สายงานเภสชักรรม 
11. สายงานวิชาการสขุาภิบาล 
12. สายงานการพยาบาลวิชาชีพ 
13. สายงานวิชาการสง่เสรมิสขุภาพ 
14. สายงานวิชาการสตัวแพทย ์
15. สายงานแพทย ์
16. สายงานทนัตแพทย ์

ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้บคุคลใหด้  ารงต าแหนง่ดงักลา่ว ใหด้  าเนินการประเมินบคุคลตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
  1.  การขอประเมินบุคคล 



        1.1  ใหเ้ทศบาลตน้สงักดัขอประเมินเพื่อแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูกว่า
ระดบัต าแหนง่ท่ีผูน้ัน้ด  ารงอยูไ่ดไ้มเ่กิน 1 ระดบั เม่ือมีต าแหนง่วา่ง หรือเป็นต าแหนง่ท่ีบคุคลนัน้ด  ารง
ต าแหนง่อยูโ่ดยผูข้อรบัการประเมินจะตอ้งมีคณุสมบตัใินการด ารงต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี ก.ท. ก าหนด
ไวโ้ดยครบถว้นในกรณีท่ีผูข้อรบัการประเมินมีคณุสมบตัิยงัไมค่รบถว้นในขณะท่ีขอประเมินก็อาจขอ
ประเมินลว่งหนา้ได ้แตท่ัง้นีผู้ข้อรบัการประเมินจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นภายในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีมีค  าขอประเมิน 
        การขอประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในขณะท่ียงัมีผูอ่ื้นด ารงต าแหนง่อยูใ่หก้ระท า
ไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
          ก)  กรณีท่ีผูด้  ารงต าแหนง่อยูเ่ดมิจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเกษียณอาย ุใหข้อ
ประเมินลว่งหนา้ไดไ้มเ่กิน 6 เดือน ก่อนท่ีผูด้  ารงต าแหนง่นัน้จะพน้จากราชการ 
          ข)  กรณีท่ีผูด้  ารงต าแหนง่อยูเ่ดมิขอลาออกจากราชการ ใหข้อประเมินลว่งหนา้ไดไ้ม่
ก่อนวนัท่ีผูมี้อ  านาจอนญุาตการลาออกไดอ้นญุาตใหผู้ด้  ารงต าแหนง่นัน้ลาออกจากราชการ 
           ค)  กรณีอ่ืนท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นซึ่ง ก.ท. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
           1.2  การขอประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในแตล่ะระดบัใหน้ายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของอนกุรรมการเทศบาลสง่เรื่องไปยงั ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณา 
  2.  หลักเกณฑก์ารประเมินบุคคล 
        การประเมินบคุคลใหด้  าเนินการ 3 สว่น คือพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล ประเมิน  
คณุลกัษณะของบคุคล และประเมินผลงาน ดงันี ้
                               1.  การพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ไดแ้ก่ 
   ก)  ขอ้มลูทั่วไป 

- ประวตัสิ่วนตวั 
- ประวตัิการรบัราชการ 
- ประวตัิการฝึกอบรม/ดงูาน 
- ประสบการณใ์นการท างาน 
- อตัราเงินเดือน มีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

   1)  พนกังานเทศบาลผูใ้ดท่ีจะไดร้บัการเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ใน 
สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัใด ตอ้งไดร้บัเงินเดือนตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัเิงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ. 2538 อยูก่่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีจะเล่ือนต าแหนง่ไมต่  ่ากว่าอตัรา 
เงินเดือน ตามท่ีก าหนด ดงันี ้
 
 
 



เล่ือนขึน้ด  ารงต าแหนง่ ตอ้งไดร้บัเงินเดือนตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ. เงินเดือนฯ พ.ศ. 2538 
อยูก่่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีจะเล่ือนต าแหนง่ไมต่  ่ากวา่อตัราเงินเดือน 

ระดบั 6 
ระดบั 7 
ระดบั 8 
ระดบั 9 

10,080 
12,400 
15,240 
18,720 

   2)  พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดบัท่ีสงูขึน้ต  าแหนง่ใด ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้ต  ่าของเงินเดือนส าหรบัต าแหนง่นัน้ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้นัน้ ส าหรบัผูท่ี้ไดเ้ล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ต  าแหนง่ใด เป็นผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต  ่าของเงินเดือนส าหรบัต าแหนง่นัน้อยูแ่ลว้ ก็ให้
ไดร้บั เงินเดือนเท่ากบัอตัราเงินเดือนท่ีไดร้บัอยู่ 
     ข)  คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

- คณุวฒุิการศกึษา (ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ 
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ถา้มีคณุวฒุิไมต่รงจะตอ้งไดร้บัการยกเวน้จาก ก.ท.) 

- คณุสมบตัเิพิ่มเตมิตามท่ี ก.ท. ก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารประเมินของ  
แตล่ะสายงาน เชน่ ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ เป็นตน้ 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ และการปฏิบตังิานตามท่ี ก.ท. ก าหนดไวใ้น 
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

- ระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ี 
จะแตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคลและระดบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ ดงันี  ้

ระดบั 
คณุวฒุิ 

6 7 8 9 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 
ปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ 
ปรญิญาเอกหรือ
เทียบเทา่ 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

8 ปี 
6 ปี 
4 ปี 

9 ปี 
7 ปี 
5 ปี 

 
 
 
 
 



  ทัง้นี ้อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนท่ีเริ่มตน้
จากระดบัเดียวกนั ซึ่งมีลกัษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเกือ้กลูมานบัรวมเป็น
ระยะเวลาขัน้ต  ่าดงักลา่วได ้
  กรณีท่ีเป็นคณุวฒุิอ่ืน ๆ ก.ท. จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่เป็น
สายงาน ๆ ไป 
       2.  การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล ไดแ้ก่ 

      - ความรบัผิดชอบ 
- ความคิดรเิริ่ม 
- การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
- ความประพฤติ 
- ความสามารถในการส่ือความหมาย 
- การพฒันาตนเอง 
- วิสยัทศัน ์(ระดบั 9 ขึน้ไป ทกุต าแหนง่) 
- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ (ตามความจ าเป็นของแตล่ะต าแหนง่) 

      3.  การประเมินผลงาน 
           ก)  ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ไดแ้ก่ ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตังิานตามปกตใินต าแหนง่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูข้อประเมิน โดยไมจ่  าเป็นตอ้งมีการจดัท า
ผลงานขึน้ใหมเ่พ่ือใชใ้นการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการใชค้วามรู ้ประสบการณแ์ละ
การฝึกฝนจนมีความช านาญ หรือความเช่ียวชาญในการปฏิบตังิานวิชาชีพเฉพาะในสายงานนัน้ ๆ 
        ทัง้นี ้ผลงานท่ีจะน ามาประเมินตอ้งแสดงขอบเขต คณุภาพ ความยุง่ยาก ซบัซอ้นใน
การด าเนินงาน ประโยชนข์องผลงาน ความรู ้ความช านาญงานและประสบการณท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบตังิานหรือการผลิตผลงานดงักลา่ว ตามค าอธิบายแนบทา้ย โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

(1) เป็นผลงานท่ีจดัท าขึน้ในระหวา่งท่ีด  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีต  ่ากวา่ระดบัท่ี           
ขอประเมิน 1 ระดบั เวน้แต ่ก.ท. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(2) ไมใ่ชผ่ลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธท่ี์เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเพ่ือขอรบั
ปรญิญา  

หรือประกาศนียบตัร หรือเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรม 
(3) กรณีท่ีเป็นผลงานรว่มกนัของบคุคลหลายคนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้อรบัการ 

ประเมินไดมี้สว่นรว่มในการจดัท า หรือผลิตผลงานในส่วนใดหรือเป็นสดัสว่นเทา่ใด และมีค  ารบัรองจาก      
ผูมี้สว่นรว่มในผลงานนัน้ และจากผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

(4) ผลงานท่ีไดน้  ามาใชป้ระเมินเพ่ือเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
แลว้จะน ามาเสนอใหป้ระเมินเพ่ือเล่ือนขึน้ด  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้อีกไมไ่ด  ้



      ข)  แนวทางการประเมินผลงาน ใหพ้ิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานจ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท.  

ก าหนด กรณีท่ีไมอ่าจก าหนดเป็นชิน้ไดก็้อาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม รวมทัง้อาจมีการ
ประเมินผลงานดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เชน่ การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

(2) คณุภาพของผลงานของต าแหนง่แตล่ะระดบั 
(3) ความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงานของต าแหนง่แตล่ะระดบั 
(4) ประโยชนข์องผลงานในการน าไปใชข้องต าแหนง่แตล่ะระดบั 
(5) การเผยแพรผ่ลงานตามท่ี ก.ท. จะก าหนดโดยเฉพาะต าแหนง่ระดบั 9 ขึน้ไป  

ตอ้งมีการเผยแพรผ่ลงานโดยวิธีการตา่ง ๆ ยกเวน้ ลกัษณะงานของบางต าแหนง่ท่ีไมอ่าจเผยแพรไ่ด้ 
(6) ความรู ้ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นการปฏิบตัิ 

งาน เป็นการพิจารณาวา่ ผลงานดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูข้อรบัการประเมินมีความรูค้วามช านาญงาน 
หรือความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นงานนัน้ ๆ เหมาะสมกบัระดบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้มากนอ้ยเพียงใด 
  3.  วิธีการประเมินบุคคล  ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
        ขัน้ตอนท่ี 1 ใหเ้ทศบาลพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รบัการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีซึ่ง ก.ท. ไดอ้นมุตัใินหลกัการใหป้รบัปรุงการก าหนด
ต าแหนง่ไวแ้ลว้ ในอตัราสว่น 1 รายตอ่ 1 ต าแหนง่ โดยใชแ้นวทางตามเอกสารหมายเลข 1 
         ขัน้ตอนท่ี 2  ใหผู้ท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตาม
แบบพิจารณาคณุสมบตัสิว่นบคุคล ตอนท่ี 2 (เอกสารหมายเลข 1) 
         ขัน้ตอนท่ี 3  ใหเ้ทศบาลเจา้สงักดัด าเนินการประเมินคณุลกัษณะของบคุคล ดงันี  ้

ก) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการประเมิน คือ หวัหนา้สว่นราชการท่ี 
ผูข้อรบัการประเมินสงักดัอยู ่และผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไปอีก 1 ระดบั ซึ่งไดแ้ก่ปลดัเทศบาลเป็น  
ผูป้ระเมินคณุลกัษณะของบคุคล (เอกสารหมายเลข 2) 

ข) การประเมินคณุลกัษณะของบคุคลแตล่ะรายการใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ตามขอ้ ก) พิจารณาก าหนดระดบัการประเมินเป็น 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งแกไ้ข แลว้ให้
คะแนนโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนโดยประมาณ ดงันี ้   
      ดีมาก       หมายถึง  ไดค้ะแนน  91 – 100%     ของคะแนนเตม็ 
      ดี             หมายถึง  ไดค้ะแนน  71 – 90%        ของคะแนนเตม็ 
      พอใช ้      หมายถึง  ไดค้ะแนน  60 – 70%        ของคะแนนเตม็ 
      ตอ้งแกไ้ข  หมายถึง  ไดค้ะแนน  นอ้ยกวา่ 60%  ของคะแนนเตม็ 

ค) ผูข้อรบัการประเมินตอ้งไดค้ะแนนรวมท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมิน 
ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 และผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีเหนือขึน้ไปมีความเห็นสอดคลอ้งวา่ผา่น ในกรณีท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะระดบัมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนั ใหเ้สนอนายกเทศมนตรีเป็นผูพ้ิจารณาชีข้าด 



ง)  กรณีท่ีไมผ่า่นการประเมินคณุลกัษณะของบคุคล ใหห้วัหนา้สว่นราชการของ   
ผูข้อรบัการประเมินแจง้ผลการประเมินดงักลา่วใหผู้ข้อรบัการประเมินทราบวา่ มีสิ่งใดท่ีตอ้ง ปรบัปรุงแกไ้ข
เพ่ือใหผู้ข้อรบัการประเมินปรบัปรุงพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตอ่ไป 
          ขัน้ตอนท่ี 4  เม่ือผูข้อรบัการประเมินไดผ้า่นการประเมินคณุลกัษณะของบคุคลแลว้ 
ใหส้ง่ผลงานและหลกัฐานประกอบการพิจารณาผ่าน ก.ท.จ.เพ่ือประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ ์และ
แนวทางท่ีไดก้ าหนดไวต้อ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลักษณะของผลงานของ 
ต าแหน่งในสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ต าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์
ต าแหนง่ ระดบั 6 

 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
        ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของต าแหนง่ และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ หรือผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
        มีคณุภาพของผลงานท่ีเช่ือถือได ้
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
        ใชห้ลกัวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากมาก จ าเป็นตอ้งมีการ
ตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาในงานท่ีปฏิบตัดิว้ยตนเองได ้
 
  4.  ประโยชนข์องผลงาน 
        เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอ่ความกา้วหนา้ 
ทางราชการ หรือการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  5.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
        มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณท่ี์สามารถปฏิบตังิานในความรบัผิดชอบ
ดว้ยตนเองได ้เป็นท่ียอมรบัในงานนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ ์

ต าแหน่ง ระดับ 7 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
       ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของต าแหนง่ และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของานเชิงวิชาการนอกเหนือหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ หรือผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
        มีคณุภาพของผลงานดี 
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
        ใชห้ลกัวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากเป็นพิเศษ จ าเป็นตอ้งมี
การตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาในงานท่ีปฏิบตัมิาก 
 
  4.  ประโยชนข์องผลงาน  
         เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ่ความกา้วหนา้ 
ทางวิชาการ หรือการพฒันาการปฏิบตังิานในระดบัสงู 
 
  5.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณส์งูมาก เป็นท่ียอมรบัในระดบักอง 
หรือวงการวิชาการดา้นนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ ์

ต าแหน่งระดับ 8 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
        ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของต าแหนง่ และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ หรือผลการปฏิบตังิาน และหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
       มีคณุภาพของผลงานดีมาก 
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
        ใชห้ลกัวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากเป็นพิเศษ จ าเป็นตอ้งมี
การตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาในงานท่ีปฏิบตัเิป็นประจ า 
  
  4.  ประโยชนข์องผลงาน 
       เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ่ความกา้วหนา้
ทางวิชาการ หรือการพฒันาการปฏิบตังิานในระดบัสงูมาก 
 
  5.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณส์งูมากเป็นพิเศษ เป็นท่ียอมรบัในระดบั
กองหรือระดบัเทศบาล หรือวงการวิชาการดา้นนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่งระดับ 7 

 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
         ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของต าแหนง่และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ หรือผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
เกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
       มีคณุภาพของผลงานดี 
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
        ใชห้ลกัวิชาชีพเฉพาะดา้นในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากเป็นพิเศษ 
 

4. ประโยชนข์องผลงาน 
เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอ่ความกา้วหนา้  

ในงานวิชาชีพในระดบัสงู 
 
  5.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณส์งูมาก เป็นท่ียอมรบัในวงการวิชาชีพ 
นัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งระดับ 8 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
       ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ของต าแหนง่ และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน และอาจน าผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของต าแหนง่ หรือผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
เกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
       มีคณุภาพของผลงานดีมาก 
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
       ใชห้ลกัวิชาชีพเฉพาะดา้นในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากมากเป็นพิเศษ 
 
  4.  ประโยชนข์องผลงาน 
       เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ่ความกา้วหนา้
ในงานวิชาชีพในระดบัสงูมาก 
 
  5.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณส์งูมากเป็นพิเศษ เป็นท่ียอมรบัในระดบั
กอง หรือระดบัเทศบาล หรือวงการวิชาชีพนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่งระดับ 9 

 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
        ผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ของต าแหนง่ และสนองนโยบายของสว่นราชการ จ านวนไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือตามท่ี ก.ท. จะก าหนดในแตล่ะ
สายงาน โดยผลการปฏิบตังิานและหรือผลส าเรจ็ของงานอยา่งนอ้ย 1 ชิน้ จะตอ้งเป็นรูปธรรมในรูปของ 
รายงาน  หรือเอกสารวิชาการ  หรือต าราหรือคูมื่อ หรือแถบบนัทึกเสียง  หรือเทปบนัทึกภาพยนตร ์  หรือ 
สิ่งประดษิฐ์ตา่ง ๆ เป็นตน้ และอาจน าผลการปฏิบตังิานหรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพ นอกเหนือหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง  หรือผลการปฏิบตังิาน หรือผลส าเรจ็ของงานเชิงวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
เกือ้กลูกบังานของต าแหนง่ท่ีจะประเมินมาประเมินไดต้ามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
         มีคณุภาพของงานดีเดน่ 
 
  3.  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
         ใชห้ลกัวิชาชีพเฉพาะดา้นอยา่งลกึซึง้ ในการปฏิบตังิานท่ีมีความยุง่ยากและซบัซอ้น
มาก 
  4.  ประโยชนข์องผลงาน 
         เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ่ความกา้วหนา้
ในงานวิชาการในระดบัสงูมากอยา่งเห็นไดช้ดั 
 
  5.  การเผยแพร่ของผลงาน 
         มีผลการปฏิบตังิาน หรือผลส าเรจ็ของงานท่ีไดน้  าไปเผยแพรอ่ยา่งนอ้ย 1 ชิน้ โดย     
วิธีการตา่ง ๆ เชน่ จดัพิมพใ์นรายงานประจ าปี เอกสาร วารสารตา่ง ๆ การเสนอตอ่ท่ีประชมุ ประกอบค า
บรรยาย การสอบ การอบรม การสมัมนา การออกอากาศทางสถานีวิทย ุหรือสถานีโทรทศัน ์เป็นตน้ 
 
  6.  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ ์
       มีความรู ้ความช านาญงาน และประสบการณส์งู เป็นท่ียอมรบัในระดบัเทศบาล หรือ
วงการวิชาชีพนัน้ ๆ 
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        ..………………………………………        ………………………………     ………………………… 
6.  ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ(ถา้มี)     (ช่ือใบอนญุาต………………………………………………………)             
      วนัออกใบอนญุาต……………………………………..วนัหมดอาย…ุ…………………………………... 
7.  ประวตักิารรบัราชการ (จากเริ่มรบัราชการจนถึงปัจจบุนั แสดงเฉพาะท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ใน 
  ระดบัสงูขึน้แตล่ะระดบั และการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหนง่ในสายงานตา่ง ๆ) 
 วนั เดือน ปี                          ต  าแหนง่                          อตัราเงินเดือน                          สงักดั 
 …………………..    …………………………….    ………………………….    ………………………. 
 …………………..     ……………………………    ………………………….     ……………………… 
 
 
 
 
 



 

ตอนที ่1                           ข้อมูลส่วนบุคคล 
8.  ประวตักิารฝึกอบรมและดงูาน 
              ปี                          ระยะเวลา                           หลกัสตูร                                สถาบนั 
      …………..    ……………………………..     ………………………………    ………………………… 
      ………….     ……………………………..     ………………………………     ………………………... 
      ………….     ……………………………..      ………………………………    ………………………... 
9. ประสบการณใ์นการปฏิบตังิาน (เคยปฏิบตังิานเก่ียวกบัอะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากขอ้ 7 เชน่  เป็นหวัหนา้ 
       โครงการ หวัหนา้งาน กรรมการ อนกุรรมการ วิทยากร อาจารยพ์ิเศษ เป็นตน้) 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
        - ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอรม์นีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ 
 

  (ลงช่ือ)…………………………………(ผูข้อรบัการประเมิน) 
                                                                                (…………………………………) 
                                                                     (วนัท่ี)  ……………/………………./……………… 
 
 
 หมายเหต ุ  ขอ้ 1-9 ใหผู้ข้อรบัการประเมินเป็นผูก้รอกขอ้มลู และหนว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีเป็น 
                             ผูต้รวจสอบความถกูตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที ่ 2                      การตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคล 
1.  คณุวฒุิการศกึษา              
     (   )  ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  (   )  ไมต่รง 
2.  ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  (ถา้ก าหนดไว)้ 
      (   )  ตรงตามท่ีก าหนด  (ใบอนญุาต………………………)       (   )  ไมต่รงตามท่ีก าหนด 
3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่   
     (   )  ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
     (   )  ไมค่รบ แตจ่ะครบก าหนดในวนัท่ี………………………………………………………… 
4.  ระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่ หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะแตง่ตัง้                                 

(ใหร้วมถึงการด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเคยปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเกือ้กลูดว้ย) 
      (   )  ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
      (   )  ไมต่รง 
      (   )  สั่งใหค้ณะกรรมการประเมินเป็นผูพ้ิจารณา 
      (   )  …………………………………………………………………………………………… 
5.  อตัราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกบัอตัราเงินเดือนขัน้ต  ่าของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้) 
      (   )  ต ่ากวา่ขัน้ต  ่าไมเ่กิน 2 ขัน้                       (   )  เทา่กบัขัน้ต  ่า 
      (   )  สงูกวา่ขัน้ต  ่า 
      สรุปผลการตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล 
      (   )  อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการตอ่ไปได ้
      (   )  อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการตอ่ไปไดแ้ตต่อ้งใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผูพ้ิจารณาใน 
             เรื่องระยะเวลาขัน้ต  ่าในการด ารงต าแหนง่ 
      (   )  ไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ ์(ระบเุหตผุล…………………………………………………………………..) 
                                            (ลงช่ือ)…………………………………………………….(ผูต้รวจสอบ) 
                                                       (……………………………………………………) 
                      (ต าแหนง่)  หวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี/ผูร้บัผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ี 
 
(หมายเหต ุ ใหจ้ดัสง่แบบแสดงรายละเอียดคณุสมบตัิของบคุคลจ านวน 8 ชดุ ส าหรบัการประเมินทกุระดบั) 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ช่ือผูข้อประเมินเพื่อแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่……………………………….
ดา้น…………………………….. 
 

ตอนที ่1                            รายการประเมิน 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีไดร้บั 

1.  ความรบัผิดชอบ  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - เอาใจใสใ่นการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 
     - ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ในดา้นความส าเรจ็และความผิดพลาด 
     - พฒันาและปรบัปรุงงานในหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้และหรือแกไ้ขปัญหา หรือ 
        ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ เชน่ งานใดท่ีส าเรจ็และไดร้บัผลดีแลว้ก็พยายาม     
        ปรบัปรุงใหดี้ยิ่งขึน้ไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบว่ามีปัญหา หรือขอ้ 
        ผิดพลาดก็พยายามแกไ้ขไมล่ะเลยหรือปลอ่ยทิง้ไดจ้นเกิดปัญหาเชน่นัน้ 
        ซ า้ ๆ อีก 
2.  ความคิดรเิริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน่ 
     - คดิคน้ระบบ แนวทาง วิธีด  าเนินการใหม ่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
     - แสดงความคดิเห็น ใหข้อ้เสนอแนะอย่างสมเหตสุมผล และสามารถ 
       ปฏิบตัไิด ้
      - แสวงหาความรูใ้หม ่ๆ เพิ่มเตมิอยูเ่สมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
      - ตรวจสอบ ปรบัปรุง แกไ้ข หรือดดัแปลงวิธีท างานใหมี้ประสิทธิภาพและ 
        กา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 
      - สนใจในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
      - มีความไวตอ่สถานการณห์รือความฉบัไวในการรบัรูส้ิ่งเรา้ภายนอก 
 

…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………. 

 
 
 



รายการประเมนิ 
คะแนนเตม็ 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีไดร้บั 

3.  การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน่ 
     - วิเคราะหห์าสาเหตกุ่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ 
     - วิเคราะหส์ูท่างแกปั้ญหาโดยมีทางเลือกปฏิบตัไิดห้ลายวิธี 
     - เลือกทางปฏิบตัใินการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 
     - ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสินใจและแกปั้ญหา (ไมใ่ชค่วามรูส้กึของ 
        ตนเอง) 
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน่ 
      - รกัษาวินยั 
      - ใหค้วามรว่มมือกบัเพ่ือนรว่มงาน 
      - ปฏิบตังิานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัวา่ดว้ย จรรยาบรรณของ 
        ขา้ราชการพลเรือน 
5.  ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน่ 
     - ส่ือสารกบับคุคลตา่ง ๆ เชน่ ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนรว่มงาน ผูร้บับรกิาร 
       และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดดี้ โดยเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 
     - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรูท้างวิชาการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  
        โดยใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
6.  การพฒันาตนเอง  พิจารณาจากพฤตกิรรม เชน่ 
     - ตดิตาม ศกึษา คน้ควา้หาความรูใ้หม ่ๆ หรือสิ่งท่ีเป็นความกา้วหนา้ 
       ทางวิชาการ / วิชาชีพอยูเ่สมอ 
     - สนใจและปรบัตนเองใหก้า้วหนา้ทนัวิทยากรใหม ่ๆ ตลอดเวลา 
     - น าความรูแ้ละวิทยาการใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมี 
       มีประสิทธิภาพ 
 

…………. 
 
 
 
 
 
…………… 
 
 
 
 
…………… 
 
 
 
 
…………… 

…………. 
 
 
 
 
 
…………. 
 
 
 
 
…………. 
 
 
 
 
…………. 

 
 
 
 
 
 
 



รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีไดร้บั 

7.  วิสยัทศัน ์ (Vision - เป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหนง่ตัง้แต่ 
     ระดบั 9 ขึน้ไป) พิจารณาจากพฤติกรรม เชน่ 
     - คาดการณห์รือพยากรณส์ถานการณข์า้งหนา้ อยา่งมีหลกัการและเหตผุล 
     - ก าหนดกลยทุธแ์ละวางแผนด าเนินการเพ่ือรองรบัสิ่งท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ทัง้ 
       ดา้นท่ีเป็นผลโดยตรง หรือผลกระทบ 
8.  คณุลกัษณะอ่ืน ๆ 
     ……………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………... 
       ……………………………………………………………………………... 

………….. 
 
 
 
 
…………… 

…………. 
 
 
 
 
…………. 

                                                                                                 รวม 100  
 
  หมายเหต ุ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถก าหนดคณุลกัษณะทัง้หมดขา้งตน้เพ่ือใชใ้นการประเมิน หรือจะ
ก าหนด 
                   บางคณุลกัษณะ หรือจะเพิ่มคณุลกัษณะใด ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้และให้ 
                   ก าหนดคะแนนเตม็ของแตล่ะคณุลกัษณะไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่2                   สรุปความเหน็ในการประเมิน 
ความเห็นของผูป้ระเมิน 
         (   )  ผา่นการประเมิน       (ไดค้ะแนนรวมไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 60) 
         (   )  ไมผ่า่นการประเมิน    (ไดค้ะแนนรวมไมถ่ึงรอ้ยละ  60) 
                 (ระบเุหตผุล)……………………………………………………………………………………….. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                             (ลงช่ือผูป้ระเมิน)……………………………………….. 
                                                                                    (………………………………………..) 
                                                                  (ต าแหนง่)…………………………………………… 
                                                                     (วนัท่ี)………………/………………../………….. 
 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 
         (   )  เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
         (   )  มีความเห็นแตกตา่งจากการประเมินขา้งตน้ ในแตล่ะรายการ ดงันี…้……………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               (ลงช่ือผูป้ระเมิน)………………………………………… 
                                                                                       (………………………………………..) 
                                                                          (ต าแหนง่)………………………………………. 
                                                                              วนัท่ี……………/……………../…………… 
 
 
   หมายเหต ุ  กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาทัง้ 2 ระดบัเห็นควรใหผ้า่นการประเมิน ใหน้  าเสนอผลงานเพ่ือขอรบั 
                     การประเมินได ้
 



 
ความเห็น อ.ก.ท. เทศบาล (กรณีท่ีความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาทัง้ 2 ระดบัแตกตา่งกนั) 
         (   )  ผา่นการประเมิน (ระบเุหตผุล)……………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….   
                 ……………………………………………………………………………………………………. 
         (   )  ไมผ่า่นการประเมิน (ระบเุหตผุล)…………………………………………………………………. 
                 ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………  
                  …………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                                  (………………………………………….) 
                                                                        ประธาน อ.ก.ท. เทศบาล………………………. 
                                                                            วนัท่ี…………../………………./……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………….. 
ขอประเมินเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……………………………….ด้าน……………………………. 
 

ตอนที ่ 1                                หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 
1.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบปัจจบุนั……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ (ตามท่ี ก.ท.ก าหนด)  (ถา้ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้เป็น
ต าแหนง่เดียวกบัต าแหนง่ท่ีด  ารงอยูใ่นปัจจบุนั  ใหร้ะบ ุ “เชน่เดียวกนัขอ้ 1”) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 



ตอนที ่2  ผลการปฏิบัตงิานและหรือผลส าเร็จของงาน  (เรียงล าดับความดเีด่นหรือความส าคัญ)  
 

การน าผลงาน 
ไปใชป้ระโยชน ์/ 

อา้งอิง 
 
 

 
 

การเผยแพร ่
ผลงานระดบั 9 

ขึน้ไป 

 
 
ล าดบั 

 
ผลการปฏิบตังิาน/        
ผลส าเรจ็ของงาน 

(ปี พ.ศ ท่ี
ด  าเนินการ) 

 

สรุปผลการปฏิบตังิาน กรณีท่ีเป็นผลงานรว่มกนัหลายคน 
 
ขัน้ตอนใน 

การด าเนินการ 

 

ลกัษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุง่ยาก 

ของงาน 

 
จ านวนผูร้ว่ม 
ด าเนินการ 

สดัสว่นหรือ 
ลกัษณะงานของ 
ผลงานท่ีตน 
ปฏิบตัิ 

ระบรุายละเอียด 
ของผลงาน 

เฉพาะสว่นท่ีตน 
ปฏิบตั 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
หมายเหตุ 1.  ผลงานและหรือผลส าเรจ็ของงานท่ีเสนอเพ่ือประเมินมีจ านวนไมเ่กิน  3  ชิน้  หรือตามท่ีจะก าหนดในสายงานนัน้ ๆ 
  2.  ใหจ้ดัสง่แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  จ านวน  8  ชดุ  ส าหรบัการประเมินทกุระดบั 
  3.  กรณีท่ีมีผลงานท่ีสง่ประเมินในรูปรายงาน  เอกสารอา้งอิง  หรือหลกัฐานในการปฏิบตังิานนั้น  หรือในลกัษณะอ่ืนใหแ้นบมาดว้ย  จ านวน  5  ชดุ 
  4.  การเผยแพรผ่ลงาน  หมายถึง  การน าผลงาน  หรือผลการปฏิบตังิานตา่ง  ๆ   ซึ่งไดร้วบรวมจดัพิมพเ์ป็นเอกสารวิชาการ  หรือบทความ  หรือจดัพิมพ  ์
       เป็นรูปเลม่  โดยไดน้  าไปเผยแพรใ่หผู้อ่ื้นทราบ  (พรอ้มกบัระบแุหล่งท่ีเผยแพร ่ และปีท่ีเผยแพร่)  และในบางสายงาน ก.ท. อาจก าหนดใหมี้การเผยแพร ่
       ผลงานในระดบัต ่ากว่าระดบั 8  ลงมาได ้



ตอนที ่3                                การรับรองผลงาน 
 
1.  ค ารบัรองผูข้อรบัการประเมิน 
     ขอรบัรองว่าผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
                                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 

 
2.  ค ารบัรองของผูร้ว่มจดัท าผลงาน  (กรณีเป็นผลงานรว่มกนัหลายคน)   
     ขอรบัรองว่าสดัสว่นหรือลกัษณะงานในการด าเนินการของ……………………………………………… 
ท่ีเสนอไวข้า้งตน้  ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิทกุประการ 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..                                
 
                                                                                            (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..  
 
                                                                                            (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 
 
 



 
3.  ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้งัคบับญัชาท่ีควบคมุดแูลการปฏิบตังิาน) 
     ไดต้รวจสอบผลงานของ…………………………………………………………………………………… 
     ท่ีเสนอใหป้ระเมินแลว้เห็นวา่  ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 
     ความเห็นอ่ืน ๆ (ถา้มี)……………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………..…               
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
                                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 

 
4.  ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป (ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป) 
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………. 
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
                                                                                            (ลงช่ือ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ต าแหนง่………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..                                
 
 
หมายเหตุ  1)  กรณีเป็นผลงานรว่มกนัหลายคน  ผูร้ว่มจดัท าผลงานทกุคนจะตอ้งลงช่ือในค ารบัรองและ 
                       เม่ือไดล้งช่ือรบัรองและสง่เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแลว้  จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไม่ได ้
       2)  หากพิสจูนไ์ดว้า่  ผูมี้ผลงานรว่มรายใดไดใ้หค้  ารบัรองท่ีไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  โดยมี 
                   เจตนาชว่ยเหลือผูข้อประเมินผูน้ัน้  ผูข้อประเมินอาจถกูลงโทษทางวินยัตามควรแก่กรณี 
 



แบบเสนอขอก าหนดต าแหน่งและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ 

 
  ศกึษานิเทศก ์5   ศกึษานิเทศก ์6   ศกึษานิเทศก ์7 
  ศกึษานิเทศก ์8   ศกึษานิเทศก ์9 
 
1. รายละเอียดทั่วไป 
    ช่ือ..........................................................อาย.ุ..........ปี ต  าแหนง่ปัจจบุนั...........................................    
    …………………………...............................ต าแหนง่เลขท่ี............................................................ 
    รบัเงินเดือนระดบั .......................ขึน้...........................................บาท 
    เทศบาล ........................................................................................................................................ 
 
2. ประวตักิารศกึษา (เรียงจากวฒุิสงูสดุล าดบั)  
 

คณุวฒุิ วิชาเอก วนั เดือน ปี 

ท่ีส  าเรจ็การศกึษา 

ช่ือสถานศกึษา 

 
 
 
 

   

 
3.  ประวตักิารรบัราชการ 
 

 วนั เดือน ปี ต าแหนง่ รบัเงินเดือน 

 
 
 

  

 
  หมายเหต ุ   ใหส้่งส าเนาค าสั่งการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ครัง้สดุทา้ยไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
 



4. การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
 
 
   ขอ้ชีแ้จงในการกรอกรายงานผลการปฏิบตังิาน 
  การกรอกรายงานผลการปฏิบตังิาน ใหก้รอกรายละเอียดการปฏิบตังิานของผูท่ี้จะขอ 
 ก าหนดต าแหนง่ฯ ท่ีสงูขึน้ ตามแบบฟอรม์ซึ่งในแบบฟอรม์มีรายการรวม 5 ขอ้ คือ ขอ้ ก., 
 ขอ้ ข.,  ขอ้ ค., ขอ้ ง. และ ขอ้ จ. ส าหรบัผูท่ี้จะขอก าหนดต าแหนง่ฯ ซึ่งสงูในต าแหนง่ใดจะตอ้ง 
 กรอกรายงานผลการปฏิบตังิานในขอ้ใดบา้งนัน้ ใหด้  าเนินการตามขอ้ก าหนด ดงันี  ้
 
 
  1. การก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์5 และศึกษานิเทศก ์6 
 ใหก้รอกขอ้ จ. และเลือกกรอกขอ้อ่ืนท่ีเหลืออีก 1 ขอ้ ในขอ้ท่ีผูข้อไดป้ฏิบตังิานเป็นสว่นใหญ่ 
 รวมเป็น 2 ขอ้ โดยใหก้รอกรายงานผลการปฏิบตังิาน 2 ปีการศกึษายอ้นหลงั 
  2. การก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์7 และศึกษานิเทศก ์8  
 ใหก้รอกขอ้ ก.  ขอ้ จ. และเลือกกรอกขอ้อ่ืนท่ีเหลืออีก 1 ขอ้ ในขอ้ท่ีผูข้อไดป้ฏิบตังิาน 
 เป็นสว่นใหญ่ รวมเป็น 3 ขอ้ โดยใหก้รอกรายงานผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 
  3. การก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์9 
 ใหก้รอกขอ้ ก.  ขอ้ ข. ขอ้ จ. และเลือกกรอกขอ้อ่ืนท่ีเหลืออีก 1 ขอ้ ในขอ้ท่ีผูข้อไดป้ฏิบตังิาน 
 เป็นสว่นใหญ่ รวมเป็น 4 ขอ้ โดยใหก้รอกรายงานผลการปฏิบตัิงาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 
  
 

รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 
 ปีการศึกษา 

................... 
ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

ข้อ ก.  งานนิเทศเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอน    
          และพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ปริมาณงาน    
1) การใหค้  าปรกึษาแนะน า (ครัง้/ปี)    

2) การเป็นวิทยากรในการประชมุ/อบรม/สมัมนา    

    (ครัง้/ปี)    

    

 
 



 
รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 

 ปีการศึกษา 
................... 

ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
3) การนิเทศทางไกลหรือการนิเทศดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ    

    (ครัง้/ปี)    

4) การสาธิตการสอนหรือสาธิตอ่ืน ๆ (ครัง้/ปี)    

5) การติดตามและประเมินผลการพฒันา และ    

    ปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา (ครัง้/ปี)    

    

คุณภาพของงาน 
           ใหชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัความรูค้วามสามารถในเรื่องท่ีท าการนิเทศความสามารถ 
ในการเตรียมการนิเทศ ความสามารถในการใหค้  าปรกึษาแนะน า ความรูค้วามสามารถในการน า 
วิธีการใหม ่ๆ มาท าการนิเทศ ครู และผูเ้ขา้รบัการประชมุ/อบรม/สมัมนา สามารถรบัการถ่ายทอด 
และน าความรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชนต์อ่การพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษามากนอ้ยเพียงใด 

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

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

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

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



รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 
 ปีการศึกษา 

................... 
ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
ข้อ ข. งานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ    
1) การจดัเตรียมเอกสารทางวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ     

     ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ (เรื่อง/ปี)         

2) การเขียนและผลิตต าราหรือคูมื่อส าหรบัการท างาน    

    ของศกึษานิเทศก ์หรือของครูและนกัเรียน          

    (เรื่อง/ปี)    

3) การผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม ่ๆ (ชัน้/ปี)     

4) การพฒันารูปแบบหรือวิธีการจดัการเรียนการสอน    

    ใหท้นัสมยัอยูเ่สมออยา่งมีประสิทธิภาพ (เรื่อง/ปี)    

5) การเผยแพรต่  ารา เอกสาร ส่ือการเรียนการสอน    

    หรือรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอน    

    (เรื่อง/ปี) ท างานของศกึษานิเทศก ์หรือของครูและ    

    นกัเรียน (เรื่อง/ปี)    

         

คุณภาพของงาน 
           ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัประสิทธิภาพของผลงานการศกึษาคน้คา้วหรือการเผยแพรท่างวิชาการในดา้นตา่ง 
ๆ เชน่ มีการรวบรวมเอกสาร ต าราหรือส่ือตา่ง ๆ อยา่งสมบรูณแ์ละทนัสมยั ส าหรบัการศกึษา 
คน้ควา้หรือเพ่ือการปฏิบตังิาน ต ารา หรือคูมื่อหรือส่ือตา่ง ๆ ท่ีผลิตขึน้มีคณุภาพและใชป้ระโยชนไ์ดดี้ 
เอกสาร ต าราง หรือส่ือตา่ง ๆ ท่ีผลิตขึน้ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง สามารถพฒันารูปแบบหรือ 
วิธีการจดัการเรียนการสอนมาใชป้ระโยชนเ์ป็นอยา่งดี ครูมีความรู ้ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานสงูขึน้มากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 

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

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

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

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



 
รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 

 ปีการศึกษา 
................... 

ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
ข้อ ค. งานวิเคราะหว์ิจัย          
ปริมาณงาน    
1) การวิจยัและ/หรือวิเคราะหห์ลกัสตูร (เรื่อง/ปี)         

2) การวิจยัและ/หรือวิเคราะหรู์ปแบบการเรียนการสอน    

    (เรื่อง/ปี)                           

3) การวิจยัและ/หรือวิเคราะหเ์ก่ียวกบันวตักรรมและ    

    เทคโนโลยีทางการศกึษา  (เรื่อง/ปี)    

4) การวิจยัและ/หรือวิเคราะหเ์พ่ือความกา้วหนา้ทาง    

    วิชาการอ่ืน ๆ (เรื่อง/ปี)                   

5) การรวบรวมผลการวิเคราะหก์ารวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ    

    พฒันาการศกึษา (เรื่อง/ปี)                  

         

คุณภาพของงาน 
           ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัผลงานวิจยั และ/หรือวิเคราะหว์า่มีประโยชนแ์ละน าไปใชเ้พ่ือความกา้วหนา้ 
ของการเรียนการสอน หรือเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาการศกึษาเพียงใด การวิจยัและ/หรือวิเคราะห ์
หลกัสตูร มีประโยชนต์อ่การพฒันาหลกัสตูรใชเ้หมาะสมเพียงใด การวิจยัและ/หรือวิเคราะหรู์ปแบบ 
การเรียนการสอน มีผลตอ่ความกา้วหนา้ในการเรียนการสอนมากนอ้ยเพียงใด การปฏิบตังิานโดยปกติ 
อาศยัพืน้ฐานจากการวิจยัและ/หรือวิเคราะหเ์ป็นหลกัมากนอ้ยเพียงใด มีการเผยแพรผ่ลงานการวิจยั 
และ/หรือวิเคราะหส์ู่วงการศกึษาหรือสูส่ถานศกึษาเพียงใด ศกึษานิเทศกห์รือครูไดน้  า 

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

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

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

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



รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 
 ปีการศึกษา 

................... 
ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
ข้อ ง. งานบริหารทางการศึกษาหรืองานอื่น ๆ    
ปริมาณงาน    
1) ด าเนินงานดา้นธุรการและ/หรืองานบรหิารทาง           

    การศกึษาตา่ง ๆ เชน่ การจดัท าขอ้สอบ การจดัหา    

   อปุกรณห์รือส่ือการเรียนการสอนและ/หรือด าเนินการ    

    เก่ียวกบังานสนบัสนนุการเรียนการสอน (เรื่อง/ปี)    

2) การชว่ยบรหิารหรือสง่เสริมงานดา้นวิชาการใน    

    หนว่ยศกึษานิเทศกห์รือในหนว่ยงานอ่ืน ๆ เชน่       

    ชว่ยพฒันาหรือปรบัปรุง แผนการนิเทศและ/หรือ    

    ใหค้  าแนะน าทางวิชาการแก่ผูร้ว่มงาน (เรื่อง/ปี)    

3) การชว่ยบรหิารหรือสง่เสริมงานดา้นวิชาการใน    

    สถานศกึษา เชน่ การชว่ยพฒันาหรือปรบัปรุงแผน    

    การเรียนการสอนและ/หรือใหค้  าแนะน าทางวิชาครู    

    (เรื่อง/ปี)    

4) การดแูลบ ารุงรกัษา และ/หรือการใหบ้ริการอปุกรณ ์    

    และ/ส่ือหรือการเรียนการสอนตา่ง ๆ (ชิน้/ปี)    

5) งานบรหิารทางการศกึษาอ่ืน ๆ (เรื่อง/ปี)      

         

คุณภาพของงาน 
           ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัผลงานบรหิารทางการศกึษาหรืองานอ่ืน ๆ เชน่ การใหค้วามรว่มมือกบั                
สถานศกึษาในการบรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี การรว่มมือกบัผูบ้รหิารเพ่ือสง่เสรมิวิชาการ 
ในหนว่ยศกึษานิเทศกห์รือในสถานศกึษาและ/หรือการใหค้  าแนะน าทางวิชาการแก่ครูและผูร้ว่มงาน   
การใหค้วามรว่มมือในการจดัท าขอ้สอบ การจดัหาอปุกรณห์รือส่ือการเรียนการสอนตา่ง ๆ การจดัท า      
ขอ้มลูและสถิตทิางการศกึษา การประสานงานโครงการพิเศษ การใหค้วามรว่มมืออ่ืน ๆ แก่หนว่ย         
ศกึษานิเทศก ์และสถานศกึษาตา่ง ๆ เป็นตน้ 

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

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

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



รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 
 ปีการศึกษา 

................... 
ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
ข้อ จ. การรักษาวินัยและการประพฤตติน    
ปริมาณงาน    
1) จ านวนวนัมาปฏิบตัริาชการ (วนั/ปี)                  

2) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษ (เรื่อง/ปี)      

3) การถกูลงโทษ (ครัง้/ปี)                    

4) ความเอาใจใสใ่นการปฏิบตังิานอยา่งจรงิจงั       

    (เรื่อง/ปี)    

5) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารในการรกัษาความปลอดภยั    

    การดแูลทรพัยส์ิน และความสงบเรียบรอ้ย        

    (ครัง้/ปี)    

         

คุณภาพของงาน 
           ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการรกัษาวินยั และการประพฤติตนในเรื่องตา่ง ๆ เชน่ การรกัษาระเบียบวินยั 
อยา่งเครง่ครดัค าสั่ง และระเบียบราชการ การรกัษาความสามคัคีในหมูค่ณะและขา้ราชการอ่ืนโดยทั่วไป 
การเป็นผูมี้ความประพฤติดีเป็นท่ียอมรบัในหมูค่ณะและขา้ราชการอ่ืนโดยทั่วไป การเป็นผูอ้ทุิศตนใหก้บั 
ราชการจนถือเป็นตวัอย่างท่ีดี การปฏิบตัตินตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเดน่ จนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้เป็นตน้ 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
 
 
5.  การปฏิบัตงิานอื่น ๆ  (ถา้มี) 
  หากผูท่ี้จะขอก าหนดต าแหน่ง ๆ ท่ีสงูขึน้เห็นสมควรรายงานผลการปฏิบตังิานอ่ืนใด 
นอกเหนือจากท่ีไดร้ายงานแลว้ในขอ้ 4 เพ่ือประกอบการพิจารณาใหร้ายงานเพิ่มเตมิในแบบฟอรม์นี ้
 
 
 



 
รายการปฏิบัตงิาน ปริมาณงาน 

 ปีการศึกษา 
................... 

ปีการศึกษา 
.................. 

ปีการศึกษา 
................... 

     
ปริมาณงาน    
....................................................................................    

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

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

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

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

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

        

คุณภาพของงาน  (ใหชี้แ้จงคณุภาพของงานตามรายงานท่ีปฎิบตัขิา้งตน้) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
         
  ส าหรบัผูข้อก าหนดต าแหนง่ฯ ศกึษานิเทศก ์5  ศกึษานิเทศก ์6 ไมต่อ้งกรอกรายการ 
       ในขอ้ 6 - 9 สว่นผูข้อก าหนดต าแหนง่ฯ  ศกึษานิเทศก ์7 ขึน้ไป ใหก้รอกขอ้ 6 - 9 ดว้ย 
 
 
6.  ผลงานหรือเอกสารท่ีเคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร  
     (ถา้มี โปรดระบ)ุ 

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

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

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

7. ผลงานทางวิชาการท่ีเคยไดร้บัการพิจารณาอนมุตักิ่อนการขอก าหนดต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 
   ศกึษานิเทศก ์8 ศกึษานิเทศก ์9 ในครัง้นี ้(ถา้มี โปรดระบตุ  าแหนง่ท่ีไดร้บัอนมุตั ิและช่ือผลงาน 
   ทางวิชาการ) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

8. รายงานเก่ียวกบัความช านาญการพิเศษ ความเช่ียวชาญ หรือความเช่ียวชาญพิเศษ 
    8.1 ขอก าหนดต าแหนง่ในฐานะผูช้  านาญการพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ในสาขาใด 
    8.2 ใหร้ายงานเก่ียวกบัความช านาญการพิเศษ ความเช่ียวชาญหรือความเช่ียวชาญพิเศษวา่มี 
 ความช านาญการพิเศษ ความเช่ียวชาญ หรือความเช่ียวชาญพิเศษ ในการนิเทศการศกึษาในสาขาใด 
   วิชาหนึ่ง อยา่งไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐาน ตลอดจนค ารบัรองตา่ง ๆ ท่ีแสดงถึงความช านาญการ 
 พิเศษ ความเช่ียวชาญ หรือความเช่ียวชาญพิเศษ ใหเ้สนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
    8.3 ใหร้ายงานเก่ียวกบัผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานสถานศกึษา 
 หรือหน่วยงานทางการศกึษา วา่มีอยา่งไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐานตลอดจนค ารบัรองตา่ง ๆ ให้ 
 เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
          8.3.1 ผลท่ีปรากฎตอ่ครู อาจารย ์

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



8.3.2 ผลท่ีปรากฎต่อผูร่้วมงานอ่ืน 

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

 8.3.3 ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 

 .................................................... ........................................................................................ 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 
    8.4 ใหร้ายงานผลงานในฐานะวิทยากร ผูช้  านาญการพิเศษหรือวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ หรือวิทยากร 
        ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ วา่ไดมี้ส่วนรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งแคไ่หน 
  และผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการพิเศษ ความเช่ียวชาญ หรือความเช่ียวชาญพิเศษนัน้ 
 สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี เพียงใด 
9. รายงานเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการ 
    9.1 ช่ือผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา (โปรดระบ)ุ 
 1) ช่ือ (ผลงาน) ...................................................................................................................... 
      วิชา ................................................................................................................................... 
     ใชป้ระกอบการสอนวิชา (ระบรุหสัดว้ย ถา้มี) ...................................ระดบัชัน้......................... 
     จ านวน ....................... หนา้ ปีท่ีผลิต พ.ศ. ..................................... 
 2) ช่ือผลงาน (ผลงานชดุท่ี 2,3 ....................มีรายละเอียดเชน่เดียวกบัชดุท่ี 1) 
    9.2 ค าชีแ้จงประกอบการสง่ผลงานทางวิชาการ (ใหชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นการจดัท า 
            ผลงานทางวิชาการ การด าเนินการจดัท าผลงานทางวิชาการ แหลง่อา้งอิงท่ีส าคญั ลกัษณะการผลิตวา่ 
 ผลิตเองหรือมีผูร้ว่มจดัท าขีน้อย่างไร ในกรณีผูข้อรว่มจดัท ากบับคุคลอ่ืนใหชี้แ้จงดว้ยว่าผูข้อไดจ้ดัท า 
 ผลงานในสว่นใดบา้ง นอกจากนัน้ ใหชี้แ้จงวา่ผลงานทางวิชาการนัน้ไดน้  าไปใชป้ระโยชนแ์ลว้อย่างไร 
 และผลงานทางวิชาการนัน้จะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการและประโยชนต์อ่การศกึษาหรือ 
 นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ศกึษานิเทศกเ์พียงใด และในกรณีท่ีไดมี้การเผยแพร ่ใหร้ะบดุว้ยวา่ 
 ไดแ้พรใ่หบ้คุคลหรือหนว่ยงานใดอยา่งไร) 
 
 



10. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (หากผูข้อเห็นสมควรชีแ้จง เพ่ือประกอบการพิจารณา) 
  
   
  ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ หากขอ้ความสว่นหนึ่งสว่นใด 
   หรือทัง้หมดไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ใหถื้อว่าเป็นการรายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
  
  
                          (ลงช่ือ) .....................................................................ผูข้อ 
          (..........................................................) 
               ต าแหนง่ .............................................................. 
                          วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.................... 
 
11. การตรวจสอบ รบัรองและความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (โปรดตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม 
      หลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.ก าหนด และรบัรองการปฏิบตังิานและใหค้วามเห็นอ่ืน ๆ) 
  
   
  ขอรบัรองวา่ ไดต้รวจสอบแลว้เป็นความจรงิทกุประการ หากขอ้ความส่วนหนึ่งสว่นใด 
   หรือทัง้หมดไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ใหถื้อวา่เป็นการรายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
  
                          (ลงช่ือ) ....................................................................  
         (..........................................................) 
        ต าแหนง่     ผอ.ส านกั/กองการศกึษา   
        วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ...................  
ความเห็นของปลดัเทศบาล 
         ขอรบัรองวา่ไดต้รวจขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้แลว้เป็นความจรงิทกุประการ ผูข้อเล่ือนระดบั 
ไดป้ฏิบตังิานดงักล่าวจรงิทกุประการ มีหลกัฐานตรวจสอบได ้  
 
                          (ลงช่ือ) .....................................................................  
                   (..........................................................) 
               ต าแหนง่ ปลดัเทศบาล……………….  
                         วนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............. 
 



 
 
 

 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 
 

ส าหรบัการขอก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ 
                               ศกึษานิเทศก ์ 5                        ศกึษานิเทศก ์ 6 
 
ช่ือผูข้อก าหนตต าแหนง่และแตง่ตัง้   ...........................................................ต าแหน่ง
.......................................... 

ส านกัการศกึษา/กองการศกึษา /ฝ่ายการศกึษา 
.............................................................................................. 

เทศบาล......................................................................... 

เงินเดือน     ................................. บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอ้ชีแ้จงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 
      ใหผู้ป้ระเมินฯ ด าเนินการประเมินใน ขอ้ จ. และขอ้อ่ืน 
      ท่ีผูข้อเลือกกรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ้ รวมเป็น 2 ขอ้ 

ส าหรับศึกษานิเทศก ์
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 ผลการประเมิน  

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้
ง 
มาก/ 
คอ่นขา้
งด ี

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

 
ขอ้ ก. งานนิเทศเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ปรมิาณงาน 
1) การใหค้  าปรกึษาแนะน า (ครัง้/ปี) 
2) การเป็นวิทยากรในการประชมุ/อบรม/   
     สมัมนา (ครัง้/ปี) 
3) การนิเทศทางไกลหรอืการนิเทศดว้ยวิธี 
    การอื่น ๆ  (ครัง้/ปี) 
4) การสาธิตการสอนหรอืสาธิตอืน่ ๆ  
    (ครัง้/ปี) 
5) การติดตามและประเมินผลการพฒันา 
    และปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา  
    (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการนิเทศดงัตอ่ไปนี ้
1) การมีความรูค้วามสามารถในเรือ่งที่ท  า   
    การนิเทศ 
2) ความสามารถในการเตรยีมการนิเทศ 
3) ความสามารถในการใหค้  าปรกึษา 
    แนะน า 
4) การมีความรูค้วามสามารถในการน าวิธี 
    การใหม ่ๆ มาท าการนิเทศ 
5) ครูและผูเ้ขา้รบัการประชมุ/อบรม/ 
     สมัมนา สามารถรบัการถ่ายทอดและ 
    น าความรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชนต์อ่การ 
   พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

  
 (900) 
 
 (450) 
   90  
   90  
 
   90  
 
   90  
 
   90  
 
 
(450)  
 
  90  
 
  90  
  90  
 
  90  
 
  90  
 

      
(.......) 
 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ข. งานศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
ปรมิาณงาน 
1) การจดัเตรยีมเอกสารทางวิชาการและ 
    เอกสารอื่น ๆ  ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ 
    (เรือ่ง/ปี) 
2) การเขียนและผลติต าราหรอืคูม่ือส าหรบั 
     การท างานของตนเองหรอืของครูและ 
     นกัเรยีน (เรือ่ง/ปี)   
3) การผลติสือ่การเรยีนการสอนใหม ่ๆ(ชิน้/ปี) 
4) การพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดัการ   
     เรยีนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมออยา่ง    
     มีประสทิธิภาพ (เรือ่ง/ปี) 
5) การเผยแพร ่ต ารา เอกสารสือ่การเรยีน 
     การสอนหรอืรูปแบบและวิธีการจดั 
     การเรยีนการสอน   (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานการศกึษาคน้ควา้หรอืการเผยแพร่
ทางวชิาการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ต ารา หรอืสือ่ 
    ตา่ง ๆ อยา่งสมบรูณแ์ละทนัสมยัส าหรบั 
    การศกึษาคน้ควา้เพื่อการปฏิบตัิงาน  
2) ต าราหรอืคูม่ือหรอืสิง่ตา่ง ๆ ทีผ่ลติขึน้ 
    มีคณุภาพและใชป้ระโยชนไ์ดด้ี 
3) เอกสาร ต าราหรอืสือ่ตา่ง ๆ ที่ผลติขึน้ 
    ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 
4) สามารถพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดั 
    การเรยีนการสอนมาใชป้ระโยชนเ์ป็น 
    อยา่งด ี
5) ครูมีความรูค้วามสามารถและ    
    ประสทิธิภาพในการปฎิบตังิานสงูขึน้    

 (900) 
 (450) 
  90  

 
 

  90  
 
 

  90  
 

  90  
 
 

  90  
 
 

(450)  
 
 

 90  
 
 

 90  
 

 90  
 

 90  
 
 

 90 

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(........) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้งดี 

คอ่น
ขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ค. งานวเิคราะหว์ิจยั 
ปรมิาณงาน 
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูร (เรือ่ง/ปี) 
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
     เรยีนการสอน (เรือ่ง/ปี) 
3) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ก่ียวกบั 
    นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
    (เรือ่ง/ปี) 
4) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์พือ่ความ 
    กา้วหนา้ทางวชิาการอื่น ๆ  (เรอืง/ปี) 
5) การรวบรวมผลการวเิคราะหก์ารวิจยั 
    ที่เก่ียวกบัการพฒันาการศกึษา (เรอืง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานวิจยัและ/หรอืวิเคราะหว์า่มี 
ประโยชนแ์ละน าไปใชเ้พี่อความกา้วหนา้ของ
การเรยีนการสอนหรอืเป็นประโยชนต์อ่การ
พฒันาการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูรมี 
    ประโยชนต์อ่การพฒันาหลกัสตูรให ้
    เหมาะสมเพียงใด   
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
    เรยีนการสอนมีผลตอ่ความกา้วหนา้ใน 
    การเรยีนการสอนมากนอ้ยเพยีงใด 
3) การปฏิบตัิงานโดยปกติอาศยัพืน้ฐานจาก 
     การวจิยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ป็นหลกัมาก 
     นอ้ยเพียงใด 
4) มีการเผยแพรผ่ลงานการวิจยัและ/หรอื 
    วิเคราะหส์ูว่งการศกึษาหรือสูโ่รงเรยีนเพียงใด 
5) ศกึษานิเทศกอ์ื่นหรอืครูไดน้ าผลการวิจยั 
     และ/หรอืวิเคราะหไ์ปใชเ้พยีงใด    

  (900) 
 (450) 
   90 
   90  

 
   90  

 
 

   90 
 

   90 
 
(450)  

 
 

 
 

  90  
 
 

  90 
 
 

  90  
 

  90  
 
 

  90  

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ง . งานบรกิารทางการศกึษาหรอืงานอื่น ๆ  
ปรมิาณงาน 
1) ด าเนินงานดา้นธุรการและ/หรอืงาน 
    บรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ เชน่ การจดัท า  
    ขอ้สอบ การจดัท าอปุกรณห์รอืสือ่การเรยีน  
    การสอนและ/หรอืด าเนินการเก่ียวกบังาน  
    สนบัสนนุการเรยีนการสอน (ครัง้/ปี) 
2) การขว่ยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้น 
    วิชาการในหนว่ยศกึษานเิทศกห์รอืใน 
    หนว่ยงานอี่น ๆ เช่น การชว่ยพฒันาหรอื 
   ปรปับรุงแผนการนิเทศและ/หรอืใหค้  าแนะน า 
   ทางวิชาการแก่ผูร้ว่มงาน(เรือ่ง/ปี) 
3) การช่วยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้น 
    วิชาการในสถานศกึษา เช่น การช่วย 
    พฒันาหรอืปรบัปรุงแผนการเรยีนการ 
    สอนและ/หรอืค าแนะน าทางวชิาการแก่ 
    ครู (เรือ่ง/ปี) 
4) การดแูล บ ารุงรกัษาและ/หรอืการให ้
    บรกิารอปุกรณแ์ละ/หรอืสือ่การเรยีน 
    การสอนตา่ง ๆ (ชิน้/ปี) 
5 งานบรกิารทางการศกึษาอื่น ๆ (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการบรกิารทางการศกึษา ตอ่ไปนี ้
1) การใหค้วามรว่มมือกบัสถานศกึษาใน 
    การบรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี 
2) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารเพื่อสง่เสรมิ 
    วิชาการในหนว่ยศกึษานเิทศกห์รอืใน 
    สถานศกึษาและ/หรอืการใหค้  าแนะน า 
    ทางวิชาการแก่ครูและผูร้ว่มงาน 

  (900) 
 (450) 
   90  

    
 

   
 

    90 
 

 
 
 

   90 
 
 
 
 

    90 
 
 

    90 
 (450) 

 
    90 

 
    90  

 

     (.......) 
 
(........) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(........)  
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

3) การใหค้วามรว่มมือในการจดัท าขอ้สอบ 
    การจดัหาอปุกรณห์รอืสือ่การเรยีนการ 
    สอนตา่ง ๆ  
4) การจดัท าขอ้มลูและสถิติทางการศกึษา 
    และการประสานงานโครงการพิเศษ 
5) การใหค้วามรว่มมืออื่น ๆ กบัหนว่ย 
    ศกึษานิเทศกแ์ละสถานศกึษาตา่ง ๆ  
 
ขอ้ จ. การรกัษาวินยัและการประพฤติตน 
ปรมิาณงาน 
1) จ านวนวนัมาปฏิบตัิราชการ  (วนั/ปี) 
2) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษ (เรือ่ง/ปี) 
3) การถกูลงโทษ  (ครัง้/ปี) 
4) ความเอาใจใสใ่นการปฎิบตัิงานอยา่ง 
    จรงิจงั (ครัง้/ปี) 
5) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารในการรกัษา 
    ความปลอดภยั การดแูลทรพัยส์นิและ 
    ความสงบเรยีบรอ้ย  (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการรกัษาวินยัและประพฤตตินดงัตอ่ไปนี ้
1) การรกัษาระเบยีบวินยัอยา่งเครง่ครดั   
    ตามค าสั่งและระเบียบราชการ 
2) การรกัษาความสามคัคีในหมูค่ณะและ 
    ขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป 
3) การเป็นผูม้ีความประพฤตดิีเป็นท่ียอมรบั 
    ในหมูค่ณะและขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป  
4) การเป็นผูอ้ทุิศตนใหก้บัราชการจนถือ 
    เป็นตวัอยา่งที่ดี  
5) การปฏิบตัิตามหนา้ที่ไดผ้ลดีเดน่จน 
    ถือเป็นตวัอยา่งที่ดีได ้

    
 
 
   
 
 
 
 
   
 

90 
    
 

 90 
 

90 
 
 

(100) 
(50) 
10 
10 
10 
10 

 
10 

 
 

(50) 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
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ผลการประเมิน 
 
1.  คะแนนรวม   ขอ้ จ.                                          ............... คะแนน 
2.  คะแนนรวมขอ้อ่ืน (จากขอ้ ก. - ขอ้ ง.) อีก 1 ขอ้                              ................   คะแนน  
       รวมคะแนนทัง้สิน้     ................   คะแนน  
      คดิเป็นรอ้ยละ ........(จากคะแนนเตม็  1,000  คะแนน) 
 
3. ขอ้สงัเกตหรือความเห็นของผูป้ระเมินฯ เก่ียวกบัผลการปฎิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีผูข้อฯ ไดเ้สนอมา 
    เพ่ือประกอบการพิจารณา  (ถา้มี) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
 
                                                      (ลงช่ือผูป้ระเมิน) 
         (......................................................) 
                        ต าแหนง่ ...................................................................... 
           วนัท่ี .......... เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

            ส าหรับศึกษานิเทศก ์       
 
 
 

 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 
 

ส าหรบัการขอก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ 

                               ศกึษานิเทศก ์ 7                        ศกึษานิเทศก ์ 8 

 
 
ช่ือผูข้อก าหนตต าแหนง่และแตง่ตัง้   .....................................................ต าแหนง่................................... 

ส านกัการศกึษา/กองการศกึษา /ฝ่ายการศกึษา ....................................................................................
เทศบาล......................................................................... 

เงินเดือน     ................................. บาท 

เงินประจ าต าแหนง่ .................................บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  ขอ้ชีแ้จงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 
      ใหผู้ป้ระเมินฯ ด าเนินการประเมินใน ขอ้ ก. และ ขอ้ จ.      
    และขอ้อ่ืนท่ีผูข้อเลือกกรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ้ รวมเป็น 3 ขอ้ 
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 ผลการประเมิน  

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้
ง 
มาก/ 
คอ่นขา้
งด ี

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ก. งานนิเทศเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ปรมิาณงาน 
1) การใหค้  าปรกึษาแนะน า (ครัง้/ปี) 
2) การเป็นวิทยากรในการประชมุ/อบรม/   
     สมัมนา (ครัง้/ปี) 
3) การนิเทศทางไกลหรอืการนิเทศดว้ยวิธี 
    การอื่น ๆ  (ครัง้/ปี) 
4) การสาธิตการสอนหรอืสาธิตอืน่ ๆ  
    (ครัง้/ปี) 
5) การติดตามและประเมินผลการพฒันา 
    และปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา  
    (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการนิเทศดงัตอ่ไปนี ้
1) การมีความรูค้วามสามารถในเรื่องที่ท  า   
    การนิเทศ 
2) ความสามารถในการเตรยีมการนิเทศ 
3) ความสามารถในการใหค้  าปรกึษา 
    แนะน า 
4) การมีความรูค้วามสามารถในการน าวิธี 
    การใหม ่ๆ มาท าการนิเทศ 
5) ครูและผูเ้ขา้รบัการประชมุ/อบรม/ 
     สมัมนา สามารถรบัการถ่ายทอดและ 
     น าความรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชนต์อ่การ 
    พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

 (600) 
 
 (300) 
   60  
   60  
 
   60  
 
   60  
 
   60  
 
 
(300)  
 
  60  
 
  60  
  60  
 
  60  
 
  60  
 

     (.......) 
 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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 ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ข. งานศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
ปรมิาณงาน 
1) การจดัเตรยีมเอกสารทางวิชาการและ 
    เอกสารอื่น ๆ  ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ 
    (เรือ่ง/ปี) 
2) การเขียนและผลติต าราหรอืคูม่ือส าหรบั 
     การท างานของตนเองหรอืของครูและ 
     นกัเรยีน (เรือ่ง/ปี)   
3) การผลติสื่อการเรยีนการสอนใหม ่ๆ  (ชิน้/ปี) 
4) การพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดัการ   
     เรยีนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมออยา่ง    
     มีประสทิธิภาพ (เรือ่ง/ปี) 
5) การเผยแพร ่ต ารา เอกสารสือ่การเรยีน 
     การสอนหรอืรูปแบบและวิธีการจดั 
     การเรยีนการสอน   (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานการศกึษาคน้ควา้หรอืการเผยแพร่
ทางวชิาการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ต ารา หรอืสือ่ 
    ตา่ง ๆ อยา่งสมบรูณแ์ละทนัสมยัส าหรบั 
    การศกึษาคน้ควา้เพื่อการปฏิบตัิงาน  
2) ต าราหรอืคูม่ือหรอืสิง่ตา่ง ๆ ทีผ่ลติขึน้ 
    มีคณุภาพและใชป้ระโยชนไ์ดด้ี 
3) เอกสาร ต าราหรอืสือ่ตา่ง ๆ ที่ผลติขึน้ 
    ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 
4) สามารถพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดั 
    การเรยีนการสอนมาใชป้ระโยชนเ์ป็นอยา่งดี 
5) ครูมีความรูค้วามสามารถและ    
    ประสทิธิภาพในการปฎิบตังิานสงูขึน้    

 (350) 
 (175) 
  35  

 
 

  35  
 
 

  35  
  35  

 
 

  35  
 
 

(175)  
 
 

 35  
 
 

 35  
 

 35  
 

 35  
 
 

 35 

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(........) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มากอย่าง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มากเป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้งดี 

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ค. งานวเิคราะหว์ิจยั 
ปรมิาณงาน 
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูร 
    (เรือ่ง/ปี) 
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
     เรยีนการสอน (เรือ่ง/ปี) 
3) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ก่ียวกบั 
    นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
    (เรือ่ง/ปี) 
4) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์พือ่ความ 
    กา้วหนา้ทางวชิาการอื่น ๆ  (เรอืง/ปี) 
5) การรวบรวมผลการวเิคราะหก์ารวิจยั 
    ที่เก่ียวกบัการพฒันาการศกึษา (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานวิจยัและ/หรอืวิเคราะหว์า่มี 
ประโยชนแ์ละน าไปใชเ้พี่อความกา้วหนา้ของ
การเรยีนการสอนหรอืเป็นประโยชนต์อ่การ
พฒันาการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูรมี 
    ประโยชนต์อ่การพฒันาหลกัสตูรให ้
    เหมาะสมเพียงใด   
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
    เรยีนการสอนมีผลตอ่ความกา้วหนา้ใน 
    การเรยีนการสอนมากนอ้ยเพยีงใด 
3) การปฏิบตัิงานโดยปกติอาศยัพืน้ฐานจาก 
     การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ป็นหลกัมาก 
     นอ้ยเพียงใด 
4) มีการแผยแพรผ่ลงานการวิจยัและ/หรอื 
    วิเคราะหส์ูว่งการศกึษาหรือสูโ่รงเรยีนเพียงใด 
5) ศกึษานิเทศกอ์ื่นหรอืครูไดน้ าผลการวิจยั 
     และ/หรอืวิเคราะหไ์ปใชเ้พยีงใด    

 (350) 
(175) 
   35 

  
   35  

 
   35  

 
 

   35 
 

   35 
 
(175)  

 
 
 
 

  35  
 
 

  35 
 
 

  35  
 
 

  35  
 
  35  

 

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 
ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ง . งานบรกิารทางการศกึษาหรอื 
งานอื่น ๆ  
ปรมิาณงาน 
1) ด าเนินงานดา้นธุรการและ/หรอืงาน 
    บรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ เชน่  
    การจดัท าขอ้สอบ การจดัท าอปุกรณห์รอื 
    สือ่การเรยีนการสอนและ/หรอืด าเนิน    
    การเก่ียวกบังานสนบัสนนุการเรยีน 
    การสอน (ครัง้/ปี) 
2) การขว่ยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้น 
    วิชาการในหนว่ยศกึษานเิทศกห์รอืใน 
    หนว่ยงานอี่น ๆ เช่น การชว่ยพฒันาหรอื 
    ปรปับรุงแผนการนิเทศและ/หรอืให ้
    ค าแนะน าทางวิชาการแก่ผูร้ว่มงาน (เรือ่ง/
ปี) 
3) การช่วยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้น 
    วิชาการในสถานศกึษา เช่น การช่วย 
    พฒันาหรอืปรบัปรุงแผนการเรียนการสอน 
    และ/หรอืค าแนะน าทางวิชาการแก่ครู(เรือ่ง/
ปี) 
4) การดแูล บ ารุงรกัษาและ/หรอืการให ้
    บรกิารอปุกรณแ์ละ/หรอืสือ่การเรยีน 
    การสอนตา่ง ๆ (ชิน้/ปี) 
5 งานบรกิารทางการศกึษาอื่น ๆ (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการบรกิารทางการศกึษา ตอ่ไปนี ้
1) การใหค้วามรว่มมือกบัสถานศกึษาใน 
    การบรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ  เป็นอยา่งด ี
2) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารเพื่อสง่เสรมิ 
    วิชาการในหนว่ยศกึษานเิทศกห์รอืใน 

  (350) 
 

 (175) 
   35  

    
 
 
     
 

    35 
 

 
 
 

   35 
 
 

 
    35 

 
 

    35 
 (175) 

 
    35 

 
  

    35  
 

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



    สถานศกึษาและ/หรอืการใหค้  าแนะน า 
    ทางวิชาการแก่ครูและผูร้ว่มงาน 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 
ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

3) การใหค้วามรว่มมือในการจดัท าขอ้สอบ 
  การจดัหาอปุกรณห์รอืสือ่การเรยีนการสอนตา่ง 
 ๆ

4) การจดัท าขอ้มลูและสถิติทางการศกึษา 
    และการประสานงานโครงการพิเศษ 
5) การใหค้วามรว่มมืออื่น ๆ กบัหนว่ย 
    ศกึษานิเทศกแ์ละสถานศกึษาตา่ง ๆ  
 
ขอ้ จ. การรกัษาวินยัและการประพฤติตน 
ปรมิาณงาน 
1) จ านวนวนัมาปฏิบตัิราชการ  (วนั/ปี) 
2) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษ (เรือ่ง/ปี) 
3) การถกูลงโทษ  (ครัง้/ปี) 
4) ความเอาใจใสใ่นการปฎิบตัิงานอยา่งจรงิจงั  
     (ครัง้/ปี) 
5) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารในการรกัษา 
    ความปลอดภยั การดแูลทรพัยส์นิและ 
    ความสงบเรยีบรอ้ย  (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการรกัษาวินยัและประพฤตตินดงัตอ่ไปนี ้
1) การรกัษาระเบยีบวินยัอยา่งเครง่ครดั   
    ตามค าสั่งและระเบียบราชการ 
2) การรกัษาความสามคัคีในหมูค่ณะและ 
    ขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป 
3) การเป็นผูม้ีความประพฤตดิีเป็นท่ียอมรบั 
    ในหมูค่ณะและขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป  
4) การเป็นผูอ้ทุิศตนใหก้บัราชการจนถือ 
    เป็นตวัอยา่งที่ดี  
5) การปฏิบตัิตามหนา้ที่ไดผ้ลดีเดน่จน 

    
 
 
   
 
 
 
 
   
 

35 
    

 35 
 

35 
 
 

(50) 
(25) 

5 
5 
5 
5 
 

5 
 
 

(25) 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

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



    ถือเป็นตวัอยา่งที่ดีได ้
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ผลการประเมิน 
 
1.  คะแนนรวม   ขอ้ ก.  และ  ขอ้  จ.                                            .................  คะแนน 
2.  คะแนนรวมขอ้อ่ืน (จากขอ้ ข. - ขอ้ ง.) อีก 1 ขอ้                                     ................   คะแนน  
              รวมคะแนนทัง้สิน้              ................   คะแนน  
              คิดเป็นรอ้ยละ ............(จากคะแนนเตม็  1,000  คะแนน) 
 
3. ขอ้สงัเกตหรือความเห็นของผูป้ระเมินฯ เก่ียวกบัผลการปฎิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีผูข้อฯ ไดเ้สนอมา 
    เพ่ือประกอบการพิจารณา  (ถา้มี) 
..........................................................................................................................................................    
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................    
.......................................................................................................................................................... 
                                                      (ลงช่ือผูป้ระเมิน) 
                        (......................................................) 
                        ต าแหนง่ ...................................................................... 
           วนัท่ี .......... เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

              ส าหรับศึกษานิเทศก ์       
 
 

 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ส าหรบัการขอก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ 

                                                             ศกึษานิเทศก ์ 9 

 
 

ช่ือผูข้อก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้ ..........................................ต าแหนง่ ............................................... 

ส านกัการศกึษา/กองการศกึษา เทศบาล................................................................................................ 

เงินเดือน ...................................บาท 

เงินประจ าต าแหนง่ ...........................บาท  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 ขอ้ชีแ้จงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 
 
 
   ใหผู้ป้ระเมินฯ ด าเนินการประเมินในขอ้ ก. ขอ้ ง. ขอ้ จ. และขอ้อ่ืนท่ีผูข้อเลือก 
  กรอกรายละเอียดมาอีก 1 ขอ้ รวมเป็น 4 ขอ้ 
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   ผลการประเมิน  

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้
ง 
มาก/ 
คอ่นขา้
งด ี

คอ่นขา้ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

 
ขอ้ ก. งานนิเทศเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ปรมิาณงาน 
1) การใหค้  าปรกึษาแนะน า (ครัง้/ปี) 
2) การเป็นวิทยากรในการประชมุ/อบรม/   
     สมัมนา (ครัง้/ปี) 
3) การนิเทศทางไกลหรอืการนิเทศดว้ยวิธี 
    การอื่น ๆ  (ครัง้/ปี) 
4) การสาธิตการสอนหรอืสาธิตอืน่ ๆ  
    (ครัง้/ปี) 
5) การติดตามและประเมินผลการพฒันา 
    และปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา  
    (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการนิเทศดงัตอ่ไปนี ้
1) การมีความรูค้วามสามารถในเรื่องที่ท  า   
    การนิเทศ 
2) ความสามารถในการเตรยีมการนิเทศ 
3) ความสามารถในการใหค้  าปรกึษา 
    แนะน า 
4) การมีความรูค้วามสามารถในการน าวิธี 
    การใหม ่ๆ มาท าการนิเทศ 
5) ครูและผูเ้ขา้รบัการประชมุ/อบรม/ 
     สมัมนา สามารถรบัการถ่ายทอดและ 
    น าความรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชนต์อ่การ 
    พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

  
 (350) 
 
 (175) 
   35  
   35  
 
   35  
 
   35  
 
   35  
 
 
(175)  
 
  35  
 
  35  
  35  
 
  35  
 
  35  
 

      
(.......) 
 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นขา้
ง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ข. งานศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
ปรมิาณงาน 
1) การจดัเตรยีมเอกสารทางวิชาการและ 
    เอกสารอื่น ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ 
    (เรือ่ง/ปี) 
2) การเขียนและผลติต าราหรอืคูม่ือส าหรบั 
     การท างานของตนเองหรอืของครูและ 
     นกัเรยีน (เรือ่ง/ปี)   
3) การผลติสือ่การเรยีนการสอนใหม ่ๆ (ชิน้/ปี) 
4) การพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดัการ   
     เรยีนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมออยา่ง    
     มีประสทิธิภาพ (เรือ่ง/ปี) 
5) การเผยแร ่ต ารา เอกสารสือ่การเรยีน 
     การสอนหรอืรูปแบบและวิธีการจดั 
     การเรยีนการสอน   (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานการศกึษาคน้ควา้หรอืการเผยแพร่
ทางวชิาการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) มีการรวบรวมเอกสาร ต ารา หรอืสือ่ 
    ตา่ง ๆ อยา่งสมบรูณแ์ละทนัสมยัส าหรบั 
    การศกึษาคน้ควา้เพื่อการปฏิบตัิงาน  
2) ต าราหรอืคูม่ือหรอืสิง่ตา่ง ๆ ทีผ่ลติขึน้ 
    มีคณุภาพและใชป้ระโยชนไ์ดด้ี 
3) เอกสาร ต าราหรอืสือ่ตา่ง ๆ ที่ผลติขึน้ 
    ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 
4) สามารถพฒันารูปแบบหรอืวิธีการจดั 
    การเรยีนการสอนมาใชป้ระโยชนเ์ป็น 
    อยา่งด ี
5) ครูมีความรูค้วามสามารถและ    
    ประสทิธิภาพในการปฎิบตังิานสงูขึน้    

 (350) 
 (175) 
  35  
 
 
  35  
 
 
  35  
  35  
 
 
  35  
 
 
(175)  
 
 
 35  
 
 
 35  
 
 35  
 
 35  
 
 
 35 

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(........) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 
ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ค. งานวเิคราะหว์ิจยั 
ปรมิาณงาน 
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูร (เรือ่ง/ปี) 
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
     เรยีนการสอน (เรือ่ง/ปี) 
3) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ก่ียวกบันวตักรรม 
     และเทคโนโลยีทางการศกึษา (เรือ่ง/ปี) 
4) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหเ์พือ่ความ 
    กา้วหนา้ทางวชิาการอื่น ๆ  (เรอืง/ปี) 
5) การรวบรวมผลการวเิคราะหก์ารวิจยั 
    ที่เก่ียวกบัการพฒันาการศกึษา  
    (เรอืง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของผลงานวิจยัและ/หรอืวิเคราะหว์า่มี 
ประโยชนแ์ละน าไปใชเ้พี่อความกา้วหนา้ของ
การเรยีนการสอนหรอืเป็นประโยชนต์อ่การ
พฒันาการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
1) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหห์ลกัสตูรมี 
    ประโยชนต์อ่การพฒันาหลกัสตูรให ้
    เหมาะสมเพียงใด   
2) การวิจยัและ/หรอืวิเคราะหรู์ปแบบการ 
    เรยีนการสอนมีผลตอ่ความกา้วหนา้ใน 
    การเรยีนการสอนมากนอ้ยเพยีงใด 
3) การปฏิบตัิงานโดยปกติอาศยัพืน้ฐานจาก 
     การวจิยัและ/หรอืวิเคราะหเ์ป็นหลกัมาก 
     นอ้ยเพียงใด 
4) มีการแผยแพรผ่ลงานการวิจยัและ/หรอื 
    วิเคราะหส์ูว่งการศกึษาหรอืสูโ่รงเรยีนเพยีงใด 
5) ศกึษานิเทศกอ์ื่นหรอืครูไดน้ าผลการวิจยั 
     และ/หรอืวิเคราะหไ์ปใชเ้พยีงใด    

  (250) 
 (125) 
   25 
   25  
 
   25  
 
   25 
 
   25 
 
 
(125)  
 
 
 
 
  25  
 
 
  25 
 
 
  25  
 
 
  25  
 
 
  25  

     (.......) 
(.......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 
ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

ขอ้ ง . งานบรกิารทางการศกึษาหรอื 
งานอื่น ๆ  
ปรมิาณงาน 
1) ด าเนินงานดา้นธุรการและ/หรอืงานบรกิาร 
    ทางการศกึษาตา่ง ๆ เช่น การจดัท าขอ้สอบ  
    การจดัท าอปุกรณห์รอืสือ่การเรยีนการสอน 
    และ/หรอืด าเนินการเก่ียวกบังานสนบัสนนุ 
    การเรยีนการสอน (ครัง้/ปี) 
2) การขว่ยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้นวชิาการ 
    ในหนว่ยศกึษานิเทศกห์รอืในหนว่ยงานอี่น ๆ  
    เช่น การช่วยพฒันาหรอืปรบัปรุงแผนการ 
    นิเทศและ/หรอืใหค้  าแนะน าทางวิชาการแก่       
    ผูร้ว่มงาน(เรือ่ง/ปี) 
3) การช่วยบรหิารหรอืสง่เสรมิงานดา้น 
    วิชาการในสถานศกึษา เช่น การช่วย 
    พฒันาหรอืปรบัปรุงแผนการเรยีนการ 
    สอนและ/หรอืค าแนะน าทางวชิาการแก่ 
    ครู (เรือ่ง/ปี) 
4) การดแูล บ ารุงรกัษาและ/หรอืการให ้
    บรกิารอปุกรณแ์ละ/หรอืสือ่การเรยีน 
    การสอนตา่ง ๆ (ชิน้/ปี) 
5 งานบรกิารทางการศกึษาอื่น ๆ (เรือ่ง/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการบรกิารทางการศกึษา ตอ่ไปนี ้
1) การใหค้วามรว่มมือกบัสถานศกึษาใน 
    การบรกิารทางการศกึษาตา่ง ๆ เป็นอยา่งด ี
2) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารเพื่อสง่เสรมิ 
    วิชาการในหนว่ยศกึษานเิทศกห์รอืใน 
    สถานศกึษาและ/หรอืการใหค้  าแนะน า 
    ทางวิชาการแก่ครูและผูร้ว่มงาน 

  (250) 
 
 (125) 
   25  
    
 
 
     
  25 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
    25 
 
 
    25 
 (125) 
 
    25 
 
    25  
 

     (.......) 
 
(........) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(........)  
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   ผลการประเมิน      

 
รายการประเมิน 

ปรมิาณ 
 งาน 
เฉลีย่ 

คะ 
แนน 
เตม็ 

มาก
อยา่ง 
ยิ่ง/ดี 
อยา่งยิ่ง 

มาก 
เป็น 
พิเศษ/ 

ดีมาก 

มาก 
/ดี 

คอ่นขา้ง 
มาก/ 
คอ่นขา้ง
ดี 

คอ่นข้
าง 
นอ้ย/ 
พอใช ้

คะ 
แนน 
ท่ีได ้

3) การใหค้วามรว่มมือในการจดัท าขอ้สอบ 
    การจดัหาอปุกรณห์รอืสือ่การเรยีนการ 
    สอนตา่ง ๆ  
4) การจดัท าขอ้มลูและสถิติทางการศกึษา 
    และการประสานงานโครงการพิเศษ 
5) การใหค้วามรว่มมืออื่น ๆ กบัหนว่ย 
    ศกึษานิเทศกแ์ละสถานศกึษาตา่ง ๆ  
 
ขอ้ จ. การรกัษาวินยัและการประพฤติตน 
ปรมิาณงาน 
1) จ านวนวนัมาปฏิบตัิราชการ  (วนั/ปี) 
2) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษ (เรือ่ง/ปี) 
3) การถกูลงโทษ  (ครัง้/ปี) 
4) ความเอาใจใสใ่นการปฎิบตัิงานอยา่ง 
    จรงิจงั (ครัง้/ปี) 
5) การรว่มมือกบัผูบ้รหิารในการรกัษา 
    ความปลอดภยั การดแูลทรพัยส์นิและ 
    ความสงบเรยีบรอ้ย  (ครัง้/ปี) 
คณุภาพของงาน  พิจารณาจากประสทิธิภาพ 
ของการรกัษาวินยัและประพฤตตินดงัตอ่ไปนี ้
1) การรกัษาระเบยีบวินยัอยา่งเครง่ครดั   
    ตามค าสั่งและระเบียบราชการ 
2) การรกัษาความสามคัคีในหมูค่ณะและ 
    ขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป 
3) การเป็นผูม้ีความประพฤตดิีเป็นท่ียอมรบั 
    ในหมูค่ณะและขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป  
4) การเป็นผูอ้ทุิศตนใหก้บัราชการจนถือ 
    เป็นตวัอยา่งที่ดี  
5) การปฏิบตัิตามหนา้ที่ไดผ้ลดีเดน่จน 
    ถือเป็นตวัอยา่งที่ดีได ้

    
 
 
 
 
   
 
 
   
 

25 
    
 

25 
 

25 
 
 

(50) 
(25) 

5 
5 
5 
5 
 

5 
 
 

(25) 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

      
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
(.......) 
  
 
 
 
 
 
 
 
(.......) 
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ผลการประเมิน 
 
1.  คะแนนรวม ขอ้ ก. ขอ้ ข. และ ขอ้ จ.                                                        ...................    คะแนน 
2.  คะแนนรวมขอ้อ่ืน (จากขอ้ ค. - ขอ้ ง.) อีก 1 ขอ้                                        ...................    คะแนน 
                                                                                       รวมทัง้สิน้       ..................     คะแนน  
 
                       คดิเป็นรอ้ย................จากคะแนนเตม็   1,000  คะแนน 
 
3. ขอ้สงัเกตหรือความเห็นของผูป้ระเมินฯ เก่ียวกบัผลการปฎิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีผูข้อฯ ไดเ้สนอมา 
    เพ่ือประกอบการพิจารณา  (ถา้มี)    
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
                                                      (ลงช่ือผูป้ระเมิน) 
                         (......................................................) 
                        ต าแหนง่ ...................................................................... 
           วนัท่ี .......... เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชีแ้จงเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ส าหรบัการพิจารณาก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาล 

ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 ศกึษานิเทศก ์6 ศกึษานิเทศก ์7 ศกึษานิเทศก ์8 และ 
ศกึษานิเทศก ์9 และ เกณฑก์ารตดัสิน 

 

  การประเมินผลการปฏิบตังิานส าหรบัการพิจารณาก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครู 
เทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ ซึ่งไดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานตามหนา้ท่ี   
ความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบตัขิองพนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้วา่ มีผลการปฏิบตังิานทัง้ดา้นปรมิาณ       
งานและคณุภาพของงานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ก าหนด และมีความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขึน้
แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ ซึ่งไดร้บัเงินเดือนในระดบัสงูขึน้เป็น 5 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
  1. การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์4 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 
  2. การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 
  3. การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 
  4. การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์8  
  5. การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์8 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์9 

1. แบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
    1.1 ในการประเมินใหใ้ชแ้บบประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือประกอบค าขอก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้ 
พนกังานครูเทศบาล ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 ศกึษานิเทศก ์6 ศกึษานิเทศก ์7 ศกึษานิเทศก ์8 
ศกึษานิเทศก ์9 ตามแบบประเมินแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่น คือ ส่วนท่ีเป็นปรมิาณงานและสว่นท่ีเป็นคณุภาพ
ของงานโดยก าหนดหวัขอ้ประเมินไว ้5 ขอ้ คือ 
 ขอ้ ก. งานนิเทศเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 ขอ้ ข. งานการศกึษาคน้ควา้ทางวิชาการ 
 ขอ้ ค. งานวิเคราะหก์ารวิจยั 
 ขอ้ ง. งานบรหิารการศกึษาหรืองานอ่ืน ๆ 
  ขอ้ จ. การรกัษาวินยัและการประพฤติตน  
   1.2 การใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตังิานการประเมินผลการปฏิบตังิานของผูข้อก าหนดต าแหนง่ท่ีสงูขึน้
ใหผู้ป้ระเมินตามขอ้ 2 ประเมนิผลการปฏิบตังิานตามรายการท่ีผูข้อฯ กรอกในแบบเสนอขอก าหนดต าแหนง่ 
ส าหรบัการประเมินฯ จะประเมินผลการปฏิบตังิานของผูข้อฯ ในต าแหนง่ใด และขอ้ใดใหด้  าเนินการ 
ตามขอ้ก าหนดดงันี ้
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  1.2.1 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์5 และศึกษานิเทศก ์6 ใหป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน 
ขอ้ จ. (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขอ้อ่ืนท่ีผูข้อก าหนดต าแหนง่ฯ ไดเ้ลือกไวอี้ก 1 ขอ้ 
(คะแนนเตม็ 900 คะแนน) รวม 2 ขอ้ และคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
  1.2.2 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์7 และศึกษานิเทศก ์8 ใหป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน 
ขอ้ ก. (คะแนนเตม็ 600 คะแนน) ขอ้ จ. (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขอ้อ่ืนท่ีผูข้อก าหนด
ต าแหนง่ฯ  ไดเ้ลือกไวอี้ก 1 ขอ้ (คะแนนเตม็ 350 คะแนน) รวมเป็น 4 ขอ้ และคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
  1.2.3 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ศึกษานิเทศก ์9 ใหป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน ขอ้ ก. (คะแนนเตม็                    
350 คะแนน) ขอ้ ข. (คะแนนเตม็ 350 คะแนน) ขอ้ จ.(คะแนนเตม็ 50 คะแนน) และเลือกประเมินฯ ขอ้อ่ืนท่ี
ผูข้อก าหนดต าแหนง่ฯ ไดเ้ลือกไวอี้ก 1 ขอ้ (คะแนนเตม็ 250 คะแนน) รวมเป็น 4 ขอ้ และ คะแนนเตม็
1,000 คะแนน 
 1.3 แนวทางปรบัปรุงแบบประเมินผลการปฏิบตังิาน รายการประเมินในขอ้ ง. งานบริหารทาง
การศกึษา หรืองานอ่ืน ๆ รวม 5 รายการนัน้ อาจจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงหวัขอ้ย่อยของการประเมินใหเ้ป็น
อยา่งอ่ืนใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิได ้แตค่ะแนนเตม็ของขอ้ ง. คือ กรณีต าแหนง่
ศกึษานิเทศก ์5 และศกึษานิเทศก ์6 รวม 900 คะแนน ศกึษานิเทศก ์7 และ ศกึษานิเทศก ์8 รวม 350 
คะแนน และศกึษานิเทศก ์9 รวม 250 คะแนน           นัน้ไดค้งไวต้ามเดมิ 
2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       ผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือเล่ือนพนกังานครูเทศบาลขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 
5, 
ศกึษานิเทศก ์6, ศกึษานิเทศก ์7, ศกึษานิเทศก ์8 และศกึษานิเทศก ์9 คือ คณะกรรมการประเมินฯ ท่ี ก.ท.จ.
แตง่ตัง้ ตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
3. เกณฑค์ะแนนตัดสิน 

 พนกังานครูเทศบาลจะเล่ือนขีน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีไดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้จะตอ้งไดร้บั
การประเมินทัง้ปรมิาณงานและคณุภาพของงาน โดยมีผลการประเมินเฉล่ีย ดงันี ้
 - ส าหรบัการเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 ผลการประเมินไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 65 
 - ส าหรบัการเล่ือนขึน้แตง่ตึง้ใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 ศกึษานิเทศก ์7 ศกึษานิเทศก ์8 และ  
ศกึษานิเทศก ์9 ผลการประเมินไมต่  ่ากวา่ รอ้ยละ 70 
4. วิธีด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 4.1 ใหผู้ป้ระเมินฯ ประเมินผลการปฏิบตังิานจากรายละเอียดค าชีแ้จงตามแบบเสนอขอก าหนดต าแหนง่ 
และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 ถึงศกึษานิเทศก ์9 ตามแบบประเมินผล 
การปฏิบตังิานฯ 
 4.2 หากผูป้ระเมินฯ เห็นวา่รายงานผลการปฏิบตังิานในขอ้ 5 (การปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ) ตามท่ีผูข้อก าหนด 



ต าแหนง่ฯ รายงานตามแบบเสนอขอฯ ในเอกสาร มีขอ้นา่สงัเกตประการใดก็ใหเ้สนอความเห็นไปเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตอ่ไป 
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5. เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 ก.  เกณฑป์รมิาณงาน 
  การประเมินผลการปฏิบตังิาน สว่นท่ีเป็นปรมิาณงานท าไดโ้ดยการประเมินจากจ านวนปรมิาณ
ของงานใน  หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัติลอดจนงานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยพิจารณาก าหนดระดบัการประเมินเป็น 5 
ระดบั  คือ มากอย่างยิ่ง, มาก, เป็นพิเศษมาก, คอ่นขา้งมาก, คอ่นขา้งนอ้ย 
  การก าหนดการประเมินเป็นคะแนน ใหใ้ชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนโดยประมาณ ดงันี ้
   มากอย่างยิ่ง  หมายถึง   ไดค้ะแนนรอ้ยละ  81 - 100 
   มากเป็นพิเศษ  หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  61 -   80  
   มาก  หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  41 -   60 
   คอ่นขา้งมาก หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  21 -   40   
   คอ่นขา้งนอ้ย หมายถึง ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่รอ้ยละ   21 
  โดยสรุปเป็นตารางใหค้ะแนนโดยประมาณส าหรบัคา่คะแนนตา่ง ๆ ได ้ดงันี ้

 
เกณฑค์ะแนน 

คะแนนเตม็ มากอย่างยิง่ มากเป็นพเิศษ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย 

5 
10 
25 
35 
60 
90 

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 

 
 
  ในการนี ้อาจพิจารณาก าหนดเกณฑค์ะแนนปรมิาณงานตามรายการท่ีปฏิบตัวิ่าปรมิาณงานเท่าใด 
จะอยูใ่นระดบัใดมากอยา่งยิ่ง มากเป็นพิเศษ มาก คอ่นขา้งมาก คอ่นขา้งนอ้ย เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑค์ะแนน 
ปรมิาณงาน ประเมินพนกังานครูเทศบาล ผูด้  ารงต าแหนง่ในสายงานนิเทศการศกึษาสงักดัก็ได  ้
 ข.  เกณฑคุ์ณภาพของงาน  
  การประเมินผลการปฏิบตังิานสว่นท่ีเป็นคณุภาพของงาน ท าไดโ้ดยประเมินจากความยากง่ายหรือ
ความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นของงานท่ีปฏิบตัิ การใหค้วามรูค้วามสามารถ ความถกูตอ้ง ความสมบรูณ ์การ
ปรบัปรุงหรือพฒันาความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นหนา้ท่ีปฏิบตัิตลอดจนงานท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยพิจารณา
ก าหนดระดบัแบบประเมินเป็น  5 ระดบั คือ ดีอยา่งยิ่ง ดีมาก ดี คอ่นขา้งดี พอใช ้
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  การก าหนดการประเมินเป็นคะแนน  ใหใ้ชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนโดยประมาณ ดงันี ้
   มากอย่างยิ่ง  หมายถึง   ไดค้ะแนนรอ้ยละ  81 - 100 
   มากเป็นพิเศษ  หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  61 -   80  
   มาก  หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  41 -   60 
   คอ่นขา้งมาก หมายถึง ไดค้ะแนนรอ้ยละ  21 -   40   
   คอ่นขา้งนอ้ย หมายถึง ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่รอ้ยละ   21 
  โดยสรุปเป็นตารางใหค้ะแนนโดยประมาณส าหรบัคา่คะแนนตา่ง ๆ ได ้ดงันี  ้
 

 
เกณฑค์ะแนน 

คะแนนเตม็ มากอย่างยิง่ มากเป็นพเิศษ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย 

5 
10 
25 
35 
60 
90 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวการประเมินความช านาญการ/ความเชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญพเิศษและผลงานทางวิชาการ 
สายงานศึกษานิเทศก ์ 

 
1. แนวการประเมินความช านาญการ ความเชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญพเิศษ ดังนี ้
              คณะกรรมการท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินฯ  ตามท่ี ก.ท.ก าหนดเป็นผูป้ระเมินความ
ช านาญการ ความเช่ียวชาญ/ความเช่ียวชาญพิเศษ ตามแบบเพ่ือก าหนดต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 
ศกึษานิเทศก ์8 และศกึษานิเทศก ์9 ก าหนดคา่คะแนนเตม็ 70 คะแนน และก าหนดระดบัการประเมินรวม 5 
ระดบั คือ 
     ดมีาก หมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญ/ความเช่ียวชาญพิเศษ ในการนิเทศ
การศกึษา สามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์สงัเคราะห ์วิเคราะห ์วิจยัและพฒันาการท างานจนไดผ้ลงานเป็นท่ี
ยอมรบัอยา่งสงู และน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานไดผ้ลดีอยา่งยิ่ง มีการแนะน านิเทศแก่ครู 
อาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นประจ า และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาใน
ระดบัท่ีน่าพอใจเป็นอยา่งยิ่ง ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 90-100 
     ด ีหมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา สามารถรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์สงัเคราะห ์วิเคราะห ์วิจยัและพฒันาการท างานจนไดผ้ลงานเป็นท่ียอมรบัและน าไปเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบตังิานไดผ้ลดี มีการแนะน านิเทศแก่ครู อาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรท่ี
เก่ียวขอ้งบอ่ย ๆ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ 
สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาในระดบัท่ีน่าพอใจ ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 70-89 
     พอใช้ หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการนิเทศการศกึษา และเป็นท่ียอมรบั มีการแนะน า
นิเทศแก่ครู อาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยูบ่อ่ยครัง้ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น
การศกึษาระดบัปกต ิ ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 50-69 
     ต้องแก้ไข หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการนิเทศการศกึษานอ้ย มีการแนะน านิเทศแก่ครู 
อาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นครัง้คราว และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพไดร้บั
เชิญเป็นวิทยากรใน การอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษานอ้ย
ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 30-49 
     ต้องแก้ไขอย่างยิง่ หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการนิเทศการศกึษานอ้ยมาก มีการแนะน า
นิเทศแก่ครู อาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ยครัง้ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น
การศกึษานอ้ยมาก  ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 0-29 
 



 



การประเมินความช านาญการ ความเชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญพเิศษ ใหพ้ิจารณาจาก 
รายการดงัตอ่ไปนี ้
รายการที ่1 การพจิารณาความช านาญการ ความเชีย่วชาญ/ความเชี่ยวชาญพเิศษในการนิเทศ 
                การศึกษา  คะแนน 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

 ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ขอยา่งยิ่ง 

1.1 งานนิเทศการเรียนการสอน 

 (30 คะแนน) ใหพ้ิจารณาจากการให ้
ความชว่ยเหลือ ชีแ้นะ บรกิารรว่มมือ สง่เสรมิ 
แนะน าแก่ครูเก่ียวกบั 
     - หลกัสตูร 
     - การจดัการเรียนการสอน 
     - การใชส่ื้อและนวตักรรมทางการศกึษา 
     - การวดัผลและประเมินผล 
1.2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทาง 
การศึกษา  (30 คะแนน) พิจารณาจาก 
      - การสง่เสรมิ พฒันาใหค้รู อาจารย ์
มีความรูด้า้นวิชาการ 
       - การสง่เสรมิสนบัสนนุใหมี้การ 
พฒันางานและการปฏิบตัิตา่ง ๆ 
       - การสง่เสรมิ สนบัสนนุการเรียนการสอน 
อนัท่ีจะสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา 
1.3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
(30 คะแนน) พิจารณาจาก 
       - น าหลกัวิชาและเทคนิคการนิเทศ 
การศกึษาไปสูภ่าคปฏิบตั ิโดยประยกุตใ์ห ้
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินและสถานการณ ์
       - ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือพฒันา 
เครื่องมือ หรือรูปแบบและระบบการนิเทศ 
ตลอดจนชดุฝึกอบรมการนิเทศ     

     

หมายเหตุ  ความช านาญการ ความเช่ียวชาญ/ความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษานัน้  
               ผูข้อก าหนดต าแหนง่อาจจะขอทัง้ 3 งาน แบง่คะแนนงานละ 10 คะแนน ถา้ขอ 2 งาน 
               แบง่คะแนนงานละ  15  คะแนน และถา้ของานเดียว  คะแนนเตม็  30  คะแนน



รายการที ่2   ผลงานทีป่รากฏในหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อครู อาจารย ์ผู้ร่วมงานอื่นและสถานศึกษา 
                  คะแนนเตม็ 30 คะแนน โดยแยกพิจารณา ดงันี ้
 

 ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ขอยา่งยิ่ง 

2.1 ผลทีป่รากฏต่อครู อาจารย ์(15 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
      - พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู 
โดยพิจารณาจากการพฒันาการจงูใจ สง่เสรมิ 
ใหค้รูสามารถท าการสอนไดดี้ขึน้ 
      - การปรบัปรุงการเรียนการสอนของครู 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการกระตุน้ 
ใหค้รูเกิดความกระตือรือรน้ ต่ืนตวัท่ีจะปรบัปรุง
การเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
      - ความเล่ือมใสศรทัธา โดยพิจารณาจาก 
การใหค้วามรว่มมือ การปรกึษาของครู อาจารย ์
2.2 ผลทีป่รากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น  
(10 คะแนน) พิจารณาจากการยอมรบันบัถืออา
กผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก ์และ
บคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษาหรือ 

หน่วยงานทางการศึกษา (5 คะแนน) พิจารณา
จากการมีสว่นรว่มใหส้ถานศกึษา 
หรือหน่วยงานทางการศกึษา สามารถพฒันา 
การเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์อง 
หลกัสตูรและมีผลตอ่การศกึษา โดยสว่นรวมได้
ตามเปา้หมาย 

     

 
 
 
 
 



 
รายการที ่3   ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ  
                  คะแนนเตม็ 10 คะแนน พิจารณาจาก 

 ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ขอยา่งยิ่ง 

การไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย
และหรือการมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการศกึษา
(10 คะแนน) 

     

        2. แนวการประเมินผลงานทางวิชาการ 
            การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 ศกึษานิเทศก ์8 และ 
ศกึษานิเทศก ์9 ก าหนดคา่คะแนนเตม็ 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
            2.1 ความสมบูรณข์องเนือ้หาสาระ ก าหนดคา่คะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                  - ความสมบรูณข์องโครงสรา้งตัง้แตค่  าน า สารบญั เชิงอรรถ การอา้งอิง การจดัวางหวัขอ้ 
ตารางและภาพประกอบ บรรณานกุรม เป็นตน้ 
                  - ความถกูตอ้งทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความถกูตอ้งทางทฤษฎี ความสมเหตสุมผล 
                  - ความกระจา่งชดั และความตอ่เน่ืองของการน าเสนอ 
                  - ความชดัเจนในการใชถ้อ้ยค า 
                  - ความคงเสน้คงวา 
                  - ความสมบรูณค์รบถว้นตามหลกัสตูร ซึ่งตอ้งค านงึถึงความชดัเจนในการน าเสนอ 
รวมทัง้หลกัสตูรของระดบัการศกึษาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย 
                  - การอา้งอิงเป็นท่ีเช่ือถือได ้และควรอา้งอิงผลงานของผูเ้สนอผลงานดว้ย อนัจะแสดงถึง 
ความรอบรูใ้นดา้นนัน้ ๆ ของผูเ้สนอ 
                  - ความประณีตของผลงานทัง้ในดา้นการพิมพ ์ตวัสะกด แบบฟอรม์ ตา่ง ๆ 
            2.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ก าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                  - การน าทฤษฎีหรือหลกัการตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั 
สภาพการณใ์นปัจจบุนั 
                  - การเสนอแนวคดิ การวิเคราะห ์วิจารณ ์การเปรียบเทียบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรอบรู ้
ในดา้นนัน้ของผูเ้สนอผลงาน 
                  - การเสนอสิ่งประดษิฐ์ใหม ่ๆ หรือการเสนอผลงานการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดการศกึษาคน้ควา้ 
ท่ีกวา้งขวางตอ่ไป 
                  - การพฒันาและสงัเคราะห ์วิธีการเรียนการสอน จนท าใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพ 
ทางการศกึษา ฯลฯ 



2.3 ประโยชนต์่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ก าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                   - การเผยแพร ่(ในสถานศกึษา กลุม่โรงเรียนหรือหอ้งสมดุของสถานศกึษาตา่ง ๆ 
ในระดบัเดียวกนั) เป็นท่ียอมรบัของบคุคลโดยทั่วไป 
                   - การเพิ่มพนูความรูก้่อใหเ้กิดความงอกเงยทางสตปัิญญาและความสามารถ 
                   - การก่อใหเ้กิดความกระตือรือรน้ และการสานตอ่ในทางวิชาการ ฯลฯ 
            2.4 ประโยชนต์่อศึกษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนักเรียน นักศึกษา ก าหนดคา่คะแนน 
10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                  - ประโยชนโ์ดยตรงตอ่ศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน นกัศกึษา 
                  - ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                  - มีการน าไปใชแ้ลว้อย่างไดผ้ล และศกึษานิเทศก ์ครู อาจารย ์และนกัเรียน นกัศกึษา 
ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
            การประเมินความช านาญการ/ความเช่ียวชาญ/ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  
จะประเมินตามแนวทางท่ีเสนอ หรือจะประเมินโดยสว่นรวมแลว้ใหค้ะแนนตามแบบประเมินท่ีแนบก็ได  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่เล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์7 

 สาขา....................................................................  
-------------------- 

 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

    ช่ือ....................................................................... คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    หนว่ยงานทางการศกึษา.................................. เทศบาล............................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความเชี่ยวชาญ  
    1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ 
                   ทางวิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู  
                   อาจารย ์และนกัเรียน นกัศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65ของ
คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 

 
 
 
 



 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................………………………………… 
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
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 สาขา....................................................................  
-------------------- 

 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

    ช่ือ....................................................................... คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    หนว่ยงานทางการศกึษา.............................. เทศบาล.................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความเชี่ยวชาญ 
    1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู  
                   อาจารย ์และนกัเรียน นกัศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65       
ของคะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 45.5      
คะแนน 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 19.5        
คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 
 
 
 



 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................………………………… 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                              (..................................................) 
                                                                                ........../.........................../.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่เล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์9 
 สาขา....................................................................  

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

1. รายละเอียดท่ัวไป 

    ช่ือ........................................................................ คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    หนว่ยงานทางการศกึษา............................... เทศบาล.................................. จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความเชี่ยวชาญพเิศษ 
    1.1 ความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศ 
          การศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ครู  
                   อาจารย ์และนกัเรียน นกัศกึษา  

70 
(30) 

 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70ของ
คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 
 
 
 



 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

 
 ความเชี่ยวชาญพเิศษ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............……………………………………. 
 
 ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                           (..................................................) 
                                                                            ........../.........................../.......... 
 


