
     คู่มือ 

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง 

พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง 

ในระดับที่สูงขึ้น 
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

       จัดท าโดย  กาญจนา  ราคาแพง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 



สรุปหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้นประเภทท่ัวไป  ระดับช านาญงาน 

 

๑. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
   - ปวส.       =  ๔ ปี 
   - ปวท.       =  ๕ ป ี
   - ปวช.       =  ๖ ปี 
๒. คุณสมบัติและเงื่อนไข 
   ๒.๑  คุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ๒.๒  เงินเดือนไม่ต  ากว่าขั้นต  าช านาญงาน (๑๓,๔๗๐) 
   ๒.๓  ผลการปฏิบัติราชการ  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง  ๖  ครั้ง (ไม่ติดกัน) ไม่ต  ากว่าระดับดี 
(บทเฉพาะกาลให้ใช้ผลการประเมินฯ  ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙ ถึงปัจจุบัน) 
   ๒.๔  โทษทางวินัย รอบการประเมินที ผ่านมาถึงแต่งตั้งไม่ถูกลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์ 
   ๒.๕  การอบรม ผ่านหลักสูตรที  ก.กลาง  ก าหนด **ตอนนี้ยังไม่มีหลักสูตร ก.จังหวัดอาจเห็นชอบแต่งตั้งและให้
เข้าอบรมในโอกาสแรก** 
๓. การประเมินผลงาน (ตามแบบท่ีก าหนด) 
    ๓.๑  ผลงาน 
           - ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี (ผลงานที ใดก็ได้ในสายงานนั้น) 
           - จ านวน  ๒  ผลงาน 

- ผลงานจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งที จะแต่งตั้ง 
    ๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 
          - ปลัดเทศบาล  เป็นประธาน 
          - ผู้ที เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ น/พลเรือนที ด ารงต าแหน่งในสายงานที จะ
ประเมินและระดับไม่ต  ากว่าที ประเมิน  ๑ คน  เป็นกรรมการ 
          - ผอ.ส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมินเป็นกรรมการ 
          - พนักงานส่วนต าบลที รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
    ๓.๓ เกณฑ์ผ่าน 
          ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ   ๒  ใน  ๓  ไม่ต  ากว่าร้อยละ ๖๐   
๔. การแต่งตั้ง 
           นายก อปท. แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด  ไม่ก่อนวันที ผ่านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการ 
 

 
 

       จัดท าโดย  กาญจนา  ราคาแพง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 



 
 
 
 

   ค าสั่งเทศบาลเมืองวังสะพุง 
   ที่          /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับช านาญงาน 

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

  อาศัยอ านาจตามข้อ  ๗  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย  เรื อง  
หลักเกณฑ์และเงื อนไขเกี ยวกับการการคัดเลือกเพื อเลื อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลประเภททั วไปและ
ประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที สูงขึ้น  พ.ศ.๒๕๖๑  เพื อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  สอดคล้องกับเจตนารมณ์  และหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ของต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับช านาญงาน  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไป 
  ๑. ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง      เป็นประธาน 
  ๒. ผู้ที เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ น หรือข้าราชการพลเรือนที ด ารง
ต าแหน่งในสายงานที จะประเมินในระดับไม่ต  ากว่าระดับต าแหน่งที ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที มี
ความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ งมีผลงานเป็นที ประจักษ์ในความสามารถ จ านวน ๑ คน   เป็นกรรมการ 
  ๓. หัวหน้าส านักปลัด       เป็นกรรมการ 
  ๔. นางกาญจนา  ราคาแพง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           เป็นเลขานุการ 

  โดยท าหน้าที ประเมินผลงานที แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ  ทักษะของผู้ขอ
ประเมิน  และคุณภาพ  ความยุ่งยากของผลงาน  รวมถึงการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
ประชาชน  หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  ๒  ใน  ๓  ไม่ต  ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   สั ง  ณ  วันที         เดือน                    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

                               (                                        ) 
                              นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

 

 

 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเภทท่ัวไป  ระดับช านาญงาน 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ............................... 

2.  ต ำแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................................ระดับ.................................................. 
     ต ำแหน่งเลขท่ี..............................................................งำน/ฝ่ำย.......................................................................... 
     ส ำนัก/กอง..................................................................อบต./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบจ........................................ 
     อัตรำเงินเดือนปัจจุบัน.................................................บำท 
     เงินเดือนขั้นต่ ำของอันดับเงินเดือนที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น...13,470.........บำท 
    ต ำแหน่งสุดท้ำยก่อนมีค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำต ำแหน่งและมำตรฐำน 

ของต ำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559) 
     ต ำแหน่ง..................................................... .....ระดับ...................ต ำแหน่งเลขท่ี........................................ 
     ด ำรงต ำแหน่งปัจจุบันเมื่อ.......................................................................................................... ........................  
3.  ขอประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง...........................................................ระดับ............................... 
     ต ำแหน่งเลขที่..............................................................งำน/ฝ่ำย.......................................................................... 
     ส ำนัก/กอง..................................................................อบต./เทศบำล/อบจ. ....................................................... 
4.  ประวัติส่วนตัว 
     เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................  (อำยุ……..ปี .......เดือน) 
     อำยุรำชกำร................ป.ี...............เดือน...............วัน 
5.  ประวัติกำรศึกษำ 
            คุณวุฒิและวิชำเอก                 วันเดือนปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ                        สถำบัน 
               (ปริญญำ) 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 

 ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
6.  ประวัติกำรรับรำชกำร (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
     ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ) 
         วัน เดือน ปี               ต ำแหน่ง/ระดับ                อัตรำเงินเดือน                      สังกัด                                                                   
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 

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

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



- 2 - 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7.  ประวัติกำรฝึกอบรมและดูงำน 
     วัน/เดือน/ปี        ระยะเวลำ                       หลักสตูร                                   สถำบัน 
     ...................     ........................     ...........................................................     ................................................... 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 

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

8.  ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำง เช่น เป็นหัวหน้ำโครงกำร หัวหน้ำงำน 
กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เป็นต้น) 
      ............................................................................................................................. ............................................. 
      ............................................................................... ...........................................................................................  

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

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

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

 9. ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี นับจำกปัจจุบันลงไป 
      รอบกำรประเมิน....................2/2561............................. ผลกำรประเมินระดับ..............ดี............................. 
      รอบกำรประเมิน....................1/2561............................. ผลกำรประเมินระดับ..............ดี............................. 
      รอบกำรประเมิน....................2/2560............................. ผลกำรประเมินระดับ..............ดี............................. 
      รอบกำรประเมิน....................2/2560............................. ผลกำรประเมินระดับ..............ดี............................. 
      รอบกำรประเมิน....................2/2559............................. ผลกำรประเมินระดับ..............ดี............................. 
      รอบกำรประเมิน..........................-....................................... ผลกำรประเมินระดับ.............-.............................. 

10. ประวัติกำรถูกลงโทษทำงวินัย (ถ้ำมี) 
      ......-....................................................................................................................................... ............................ 
      ................................................................................................ .......................................................................... 
      ............................................................................................................................. ............................................. 
      ............................................................................................................................. ............................................. 

11. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมี) 
      ชื่อใบอนุญำต....................................................................................................................................................  
      วันออกใบอนุญำต.................................................................วันหมดอำยุ......................................................... 
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2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประเมิน 

 1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน 
      ...หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดตามมาตราานก าหนดต าแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน………........................ . 
      .................................................................................................................................................................... ...... 

๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งที่จะขอประเมิน 
      ...หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดตามมาตราานก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญงาน……............................. 
      ............................................................................................................................. ............................................... 
๓.  ควำมต้องกำรของต ำแหน่ง 
     ๓.1 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
           3.1.1 คุณวุฒิกำรศึกษำ.......ที่ระบุไว้ในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก.................................. 
           ๓.1.2 ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (ปี)...................................................... 
           ๓.1.3 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในสำยงำนที่จะประเมิน (ปี) ปฏิบัติหน้ำที่อะไร      
                    ............................................................................................................................. .......................... 
                    .................................................................................... ................................................................... 
           3.1.4 ควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน (อย่ำงไร) 
                    ...................................................................................... ................................................................. 
                    ............................................................................................................................. .......................... 
           ๓.1.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ 
                    (1) เงินเดือน 
                          ยังไม่ถึงขั้นต่ ำของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
                          ถึงข้ันต่ ำของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
                          สูงกว่ำขั้นต่ ำของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
                    (2) กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
                         หลักสูตร..................................................................................................................... ............. 
                         หลักสูตร..................................................................................................................... .............                     

     ๓.2 คุณลักษณะที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งดังกล่ำว 
           ๓.2.1 ควำมรู้ (ระบุควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติงำน 
                    ในต ำแหน่งดังกล่ำว และ/หรือควำมรู้พิเศษท่ีจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
                    เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ควำมรู้ในเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ ฯลฯ) 
                     ............................................................................................................................. ......................... 
                     ............................................................................................................................. ......................... 
                     ......................................................................................................................................................  
                     ...................................................................................................................... ............................... 
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2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะประเมิน (ต่อ) 

           ๓.2.2 ควำมสำมำรถ (ระบุความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว และหรือ
ความสามารถพิเศษท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการเขียนบันทึก 
ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาต่อที่ประชุม ฯลฯ) 
                    ................................................................................ ...................................................................... 
                    ............................................................................................................................. ......................... 
                    ............................................................................................................................. ......................... 
                    ............................................................................... ....................................................................... 
                    ............................................................................................................................. ......................... 

           ๓.2.3 ทักษะที่จ ำเป็น หรือควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
                    ............................................................................................................................. ......................... 
                    ............................................................................................................................. ......................... 
                    ......................................................................................................................................................  
                    ............................................................................................................................. ......................... 
                    ............................................................................................................................. ......................... 

           ๓.2.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน (ยกเว้นควำมอุตสำหะ มนุษยสัมพันธ์ และ 
                    ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย ซึ่งก ำหนดไว้แล้วในแบบประเมิน)      
                    ............................................................................................................................. .......................... 
                    ............................................................................................................................. .......................... 
                    .......................................................................................................................................................  
                    .................................................................................... ................................................................... 
                    ............................................................................................................................. .......................... 

 

        ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร  

(ลงชื่อ) ..................................................................... (ผู้ขอรับกำรประเมิน) 
            (....................................................................) 

(ต ำแหน่ง).................................................................... 
วันที่................/........................................../............... 
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด หรือ ผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))  

1. คุณวุฒิกำรศึกษำ 
    (  ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง          (   ) ไม่ตรง 
    (  ) ได้รับกำรยกเว้น (ตำมมติ........ครั้งที่............).................................................................... ......................... 
2. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
    (  ) ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
    (  ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่............................................................ 
3. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง  
    (  ) ติดต่อกัน.........ปี 
    (  ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ...........ปี 
    (  ) อื่นๆ ..............ปี 
4. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงกำรด ำรงต ำแหน่งใน
สำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องเก้ือกูลด้วย) 
    (  ) ตรงตำมท่ีก ำหนด (สำยงำนที่จะแต่งตั้ง..........ปี.........เดือน สำยงำนเกื้อกูล..........ป.ี........เดือน) 
    (  ) เวลำทวีคูณ (สำยงำนที่จะแต่งตั้ง..........ป.ี........เดือน สำยงำนเกื้อกูล..........ป.ี........เดือน)  
    (  ) ไม่ตรงตำมที่ก ำหนด (สำยงำนที่จะแต่งตั้ง..........ปี.........เดือน สำยงำนเกื้อกูล..........ป.ี........เดือน) 
    (  ) ส่งให้คณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้พิจำรณำ  (  ) อื่นๆ          
    กำรนับระยะเวลำเกื้อกูลตำม.................................................................................................... ............................ 
    ....................................................................................................................................................... ....................... 
    (กรณีกำรนับระยะเวลำเกื้อกูลให้ระบุว่ำปฏิบัติตำมหนังสือฉบับใด/ กำรขอเทียบระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตำมมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที่.............. (โดยสำมำรถนับระยะเวลำเกื้อกูลได้ร้อยละ........)) 
5. อัตรำเงินเดือน 
    (  ) ตรงตำมหลักเกณฑ์ 
    (  ) ไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์.............................................................................. 
6. ประวัติกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
    (  ) เคยถูกลงโทษทำงวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ................................ ................... 
    (  ) ก ำลังอยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย    (  ) ก ำลังอยู่ระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัย 
    (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยและไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทำงวินัย 
7. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรย้อนหลัง 
    (  ) เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
    (  ) ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด.................................................................................  
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด หรือ ผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))  

8. กำรอบรมตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด  
    (  ) ผ่ำน   
    (  ) ไม่ผ่ำน 
9. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (ถ้ำมี)   
    (   ) มี   
    (   ) ไม่มี 
สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับการประเมิน 
    (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
    (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมกำรประเมินผลงำนเป็นผู้พิจำรณำในเรื่อง
ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
    (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์.........................................................................................  
 

 

 (ลงชื่อ) ..................................................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (....................................................................) 

(ต ำแหน่ง)    หัวหน้ำส ำนักปลัด 
วันที่................/........................................../............... 
 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 
 (   ) มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 (   ) ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจำก................................................................................................  
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................  
            (....................................................................) 

(ต ำแหน่ง)  ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและประเมินผลงำน 
วันที่................/........................................../............... 

 

 



(ปกหน้ำ) 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

ระดับช านาญงาน 
 
 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เรื่อง .......................................................................................................... 

 

 
 
 

ของ 

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

ต าแหน่ง............................................................. ต าแหน่งเลขที่................................ 

งาน/ฝ่าย.................................................................................................................. 

ส านัก/กอง................................................................................................................ 

อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ............................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชื่อ – สกุล) 



สารบัญ 
 
 

 หน้า 

แบบพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคล ก 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 

เรื่อง ......................................................................................................................  

  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร                                        ......... 
......... 
......... 

  สรุปสำระส ำคัญ และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ......... 

  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ......... 

  ผลส ำเร็จของงำน (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) ......... 

  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ......... 

  ควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำร/ปัญหำ/อุปสรรค ......... 

  วิธีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคจนเกิดผลส ำเร็จ ......... 

  ข้อเสนอแนะ ......... 

  ผู้ร่วมด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ......... 

  

  

 ......... 

  

 ......... 

 ......... 

 ......... 

 ......... 

 ......... 

 ......... 

 ......... 

ภาคผนวก ......... 

เอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ......... 

 ......... 

 
 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1. ชื่อผลงาน   
...................................................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาด าเนินการ  
...................................................................................................................................................................................... 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

4.  สรุปสาระส าคัญ  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. ผลส าเร็จของงาน  
    6.1  เชิงปริมาณ 

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

................................................................................................................................................................................... 
    6.2  เชิงคุณภาพ 

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

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

7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

8. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ใน Flow Chart 

 

    จุดเริม่ต้น / สิ้นสดุของกระบวนกำร 

 

    กิจกรรมและกำรปฏิบตัิงำน 

 

    กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนุมัต ิ

 

    แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลื่อนไหวของำน 

 

    จุดเช่ือมต่อระหว่ำงข้ันตอน 



9.  วิธีการด าเนินการแก้ไขปญัหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเรจ็ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

10. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

11. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
      11.1 ...................................................................................................... สัดส่วนของผลงำน.............................. 
       11.2 ...................................................................................................... สัดส่วนของผลงำน.............................. 
  

ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร     
                                      (ลงชื่อ)……………………..............................….. 
                                                            (………….......................……….......…….) 
                                                                      ผู้ขอรับกำรประเมิน 

วันที่…….เดือน……..................……พ.ศ............ 
 

ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรด ำเนินกำรของผู้ เสนอข้ำงต้นถูกต้องตรงกับ
ควำมเป็นจริงทุกประกำร     
 
                     
 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
     

 
 
 
                                         

   
 

(ลงชื่อ)……………………..........................….. 
        (………….....................…….......…….) 
ต ำแหน่ง...................................................... 

                                                     (ปลัดเทศบำลเมืองวังสะพุง..) 
                                            วันที่..….เดือน…….............……พ.ศ.............. 

 

หมายเหตุ  :  เนื้อหาของผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 5 หน้ากระดาษ A4 
และต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ  A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 และมี
จ านวนบรรทัดต้องไม่ต่ ากว่าหน้าละ 28 บรรทัด  โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีจ านวน
หน้าของผลงานเพิ่มข้ึน 

(ลงช่ือ)………………............................….. 

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

                 ผู้ร่วมด ำเนินกำร                                                               

วันท่ี…...เดือน….............……พ.ศ........... 

 

 

(ลงช่ือ)………………............................….. 

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

                 ผู้ร่วมด ำเนินกำร                                                               

วันท่ี…...เดือน….............……พ.ศ........... 

 

(ลงช่ือ)……………………..........................….. 

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

   หัวหน้ำส ำนักหรือผู้อ ำนวยกำรกอง... 
วันท่ี..….เดือน…….............……พ.ศ.............. 
 



แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน 
 

1. ชื่อ – สกุล..........................................................................................................  
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน.................... ............บำท 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอ..................................................................................  
    อบจ./เทศบำล/อบต. ............................................................................................................ ............................... 
    ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง................................................................................................. ............. 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอ.................................................................................. 
    อบจ./เทศบำล/อบต. ............................................................................................................ ............................... 
2. ได้รับแบบแสดงรำยละเอียดกำรเสนอผลงำนพร้อมทั้งเอกสำรที่เป็นสำระส ำคัญของผลงำนหรือหลักฐำนต่ำงๆ 
    ครบถ้วนสมบูรณ์ สำมำรถน ำไปประกอบกำรพิจำรณำได้ เมื่อวันที่.......................................................................  
 

(ลงชื่อ) .............................................................................   
              (....................................................................)  

(ต ำแหน่ง).........................................................................  
วันที่................/........................................../..... .......... 

 
 
หมายเหตุ ผู้รับผลงานที่ขอประเมิน หมายถึง 
 1. ส านักงานปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล) ช านาญงาน,ช านาญการ 
 2. ส านักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เลื่อนอาวุโส,ช านาญการพิเศษ 
 3. ส านักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลงาน 
(ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับช ำนำญงำน) 

1.  รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... ..................................... 
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ............... ......................เงินเดือน................................บำท 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ..................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต........................................................... ............................................................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง................................................................................................................. 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง...................................... ........................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต...........................................................................................................................  
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการให้
คะแนน 

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ควำมถูกต้องตำมเทคนิค วิธีกำร หลักวิชำ ขั้นตอนหรือตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของงำนวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
     -  ควำมยำกง่ำยของกำรได้มำซึ่งสำระเนื้อหำของผลงำน 
     -  ผลงำนเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือกำรน ำวิชำกำร
นั้นๆ มำประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเพ่ือกำรป้องกันหรือกำรแก้ปัญหำ       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมซับซ้อน ควำมยุ่งยำก และแนวคิดอย่ำงเป็นระบบ 
หรือประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
     -  มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 

50 
(10) 

 
(15) 
(15) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     - แสดงถึงกำรน ำทักษะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจนเกิดควำมช ำนำญที่แสดงถึงกำรพัฒนำจำกกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ 
     - แสดงถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐ 
(๑๕) 

 
 

(๑๕) 

 
12.50 

 
 

14 

ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ควำมรู้ที่ได้ 

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจำรณำจำกกำรน ำไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดยตรง หรือกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน 

๒0 
(๒0) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………….) 
…………./………………./…………. 



ตัวอย่าง 
การคิดคะแนนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ในแบบประเมินผลงาน 

(ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
ที ่ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานใน

ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 

ระดับท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมิน
ได้ 
(2) 

ค่าความ
แตกต่าง 
(2)-(1) 

1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 2 1 -1 

2 ทักษะกำรประสำนงำน 2 1 -1 

3 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 2 0 

4 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 1 0 

คิดเป็นร้อยละ   

 
ทักษะค้นพบจากการพิจารณาผลงาน 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนทักษะ จ ำนวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก×ข) 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับระดบั
ทักษะที่คำดหวัง ให้คูณด้วย 3 

2 ×3 6 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

2 ×2 4 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

- ×1 - 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

- ×0 - 

รวม 10 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวม (ก×ข) 
จ ำนวนทักษะทั้งหมด × 3 

10 
4×3 

คะแนนท่ีได้ (คะแนนเฉลีย่ (0.83) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 12.50 

 



ตัวอย่าง 
การคิดคะแนนความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ในแบบประเมินผลงาน   

(ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
ที ่ ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 

ระดับท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมิน
ได้ 
(2) 

ค่าความ
แตกต่าง 
(2)-(1) 

1 ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน 
(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 

2 3 1 

2 ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2 2 0 

3 ควำมรู้เรื่องำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 2 2 0 

4 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 

2 1 -1 

5 ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 2 0 

คิดเป็นร้อยละ   

 
ความรู้ค้นพบจากการพิจารณาผลงาน 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนทักษะ จ ำนวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก×ข) 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับระดบั
ทักษะที่คำดหวัง ให้คูณด้วย 3 

4 ×3 12 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

1 ×2 2 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

- ×1 - 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

- ×0 - 

รวม 14 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวม (ก×ข) 
จ ำนวนทักษะทั้งหมด × 3 

14 
5×3 

คะแนนท่ีได้ (คะแนนเฉลีย่ (0.93) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 14 

 
 

 

 



แบบประเมินผลงาน 
(ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับช ำนำญงำน) 

1.  รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... ..................................... 
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ............... ......................เงินเดือน................................บำท 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ..................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต...................................................................................................................... ..... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.................................................................................... ............................. 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ..................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต...........................................................................................................................  
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการให้
คะแนน 

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ควำมถูกต้องตำมเทคนิค วิธีกำร หลักวิชำ ขั้นตอนหรือตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของงำนวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
     -  ควำมยำกง่ำยของกำรได้มำซึ่งสำระเนื้อหำของผลงำน 
     -  ผลงำนเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือกำรน ำวิชำกำร
นั้นๆ มำประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเพ่ือกำรป้องกันหรือกำรแก้ปัญหำ       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมซับซ้อน ควำมยุ่งยำก และแนวคิดอย่ำงเป็นระบบ 
หรือประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
     -  มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 

50 
(10) 

 
(15) 
(15) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     - แสดงถึงกำรน ำทักษะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจนเกิดควำมช ำนำญที่แสดงถึงกำรพัฒนำจำกกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ 
     - แสดงถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐ 
(๑๕) 

 
 

(๑๕) 

 
12.50 

 
 

14 

ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ควำมรู้ที่ได้ 

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจำรณำจำกกำรน ำไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดยตรง หรือกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน 

๒0 
(๒0) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………….) 
…………./………………./…………. 



ตัวอย่าง 
การคิดคะแนนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ในแบบประเมินผลงาน 

(ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
ที ่ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานใน

ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 

ระดับท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมิน
ได้ 
(2) 

ค่าความ
แตกต่าง 
(2)-(1) 

1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 2 1 -1 

2 ทักษะกำรประสำนงำน 2 1 -1 

3 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 2 0 

4 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 1 0 

คิดเป็นร้อยละ   

 
ทักษะค้นพบจากการพิจารณาผลงาน 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนทักษะ จ ำนวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก×ข) 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับระดบั
ทักษะที่คำดหวัง ให้คูณด้วย 3 

2 ×3 6 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

2 ×2 4 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

- ×1 - 

จ ำนวนทักษะ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

- ×0 - 

รวม 10 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวม (ก×ข) 
จ ำนวนทักษะทั้งหมด × 3 

10 
4×3 

คะแนนท่ีได้ (คะแนนเฉลีย่ (0.83) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 12.50 

 



ตัวอย่าง 
การคิดคะแนนความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ในแบบประเมินผลงาน   

(ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
ที ่ ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 

ระดับท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมิน
ได้ 
(2) 

ค่าความ
แตกต่าง 
(2)-(1) 

1 ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน 
(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 

2 3 1 

2 ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2 2 0 

3 ควำมรู้เรื่องำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 2 2 0 

4 ควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 

2 1 -1 

5 ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 2 0 

คิดเป็นร้อยละ   

 
ความรู้ค้นพบจากการพิจารณาผลงาน 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนทักษะ จ ำนวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก×ข) 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับระดบั
ทักษะที่คำดหวัง ให้คูณด้วย 3 

4 ×3 12 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

1 ×2 2 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

- ×1 - 

จ ำนวนควำมรู้ ที่สังเกตพบว่ำมรีะดับทักษะต่ ากว่าระดับทักษะที่
คำดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

- ×0 - 

รวม 14 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวม (ก×ข) 
จ ำนวนทักษะทั้งหมด × 3 

14 
5×3 

คะแนนท่ีได้ (คะแนนเฉลีย่ (0.93) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 14 

 

 

 



 

 

 


