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               สํานักงาน  ก.อบต. 
               ถนนราชสีมา วังสวนสุนันทา กทม.10300  

                                            31    สิงหาคม  2547 
 

เรื่อง ประกาศกําหนดตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 
 

เรียน ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ทุกจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล     จํานวน  1  ชุด 
 

  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่  6/2547  เมื่อวนัที่  28  
มิถุนายน  2547  มีมติเหน็ชอบใหกําหนดหลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ในสายงาน
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  รายละเอียดตามประกาศ ฯ  ทีส่งมาดวย  
 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  จงึใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.จังหวดั)  นําประกาศ ฯ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาํบล (ก.อบต.) กําหนดไปกําหนดเปน
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (หลักเกณฑ ก.อบต.
จังหวดั)  กรณีประกาศของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  มีเนื้อหาเชนเดยีวกับประกาศ ฯ 
ดังกลาวถือวาคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  ไดใหความเหน็ชอบแลวใหประกาศใชบังคับได  
และใหรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) ทราบ  หากประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)        แตกตางจากประกาศ ฯ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.) กําหนด  ใหเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
จึงจะประกาศใชบังคับได 
            

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
   

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายชุมพร  พลรักษ 
(นายชุมพร  พลรักษ) 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
             เลขานุการ ก.อบต. 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9051  โทรสาร 0-2241-9050 
 

สําเนา 



 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับเพื่อแตงตัง้พนกังานสวนตําบล 

    ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
………………………………………………………………… 

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา  17 (5)  ประกอบมาตรา  26  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงาน 

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  ประกอบกับขอ  1 (4) แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน   
การเลื่อนระดบั  และการเลื่อนขั้นเงินเดอืนสําหรับพนกังานสวนตําบล  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  2544  
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล  ในการประชุมครั้งที่  6/2547 เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2547 ไดมีมติ
ใหกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดบัเพือ่แตงตั้งพนกังานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลย ี ดังนี ้

1.  ตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  ตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสายงาน 
ที่เร่ิมตนจากระดับ  3  จํานวน  6  สายงาน โดยแบงออกไดเปน  2  กลุม ดังนี ้

ก.  กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 3 สายงาน คือ สายงานวิศวกรรมโยธา  
สายงานสถาปตยกรรม  และสายงานการผงัเมือง  
   ข.  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย จาํนวน 3 สายงาน คือ  สายงานวิชาการ
สุขาภิบาล สายงานการพยาบาลวิชาชีพ  และสายงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ  รายละเอียดตามบัญชีกําหนดตําแหนงใน
สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แนบทายหลักเกณฑนี ้
  ทั้งนี้ ใหกําหนดตําแหนงในสายงานดังกลาว ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1  ตําแหนงที่มีลักษณะงานเปนงานบริการวิชาการหรอืบริการวิชาชพีใหกําหนดเปน
ตําแหนงระดบั 3-5 หรือ 6 หรือ 7 ไดทุกตําแหนง 
   1.2  ตําแหนงที่มีลักษณะงานเปนงานวิจยัและพัฒนาหรอืงานลักษณะอื่นที่มีคุณคางาน
ทัดเทียมกับงานวิจยัและพัฒนา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6 หรือ 7 ไดทุกตําแหนง 
  2.  การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสายงานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีุกตําแหนงใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางทีก่ําหนดไว ดังนี ้
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       2.1  ตําแหนงพนกังานสวนตาํบล ในสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ที่ ก.อบต. ได
กําหนดใหเปนตําแหนงทางวชิาการนั้น ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางทีก่ําหนดไวสําหรับตําแหนงที่
มีลักษณะงานของงานวิจยัและพัฒนา 
       2.2  ตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตําแหนงทางวชิาการนั้น ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงที่
มีลักษณะงานของงานบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 
  3.  พนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่จะรบัการ
เล่ือนระดับทีสู่งขึ้น  ตองมีคุณสมบัติของบุคคล  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  และ
ไดรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานที่ 
อบต. แตงตั้งขึ้น  ตามแนวทางการประเมินบุคคลฯ  แนบทายหลักเกณฑนี ้
  4.  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  เพื่อเล่ือน
และแตงตั้งพนักงานสวนตาํบลใหดํารงตาํแหนงในระดบัที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดย 
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานอยางนอยจะตองมีองคประกอบ ดังนี ้
        4.1 กรณกีารเลื่อนระดับ 7 ลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงาน ประกอบดวย 
                   4.1.1  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวดั                                 ประธานกรรมการ 
                   4.1.2  ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่ขอประเมินเลื่อนระดับ  ที่เปนขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน  หรือขาราชการประเภทอืน่ ที่ดํารงตําแหนง ไมต่ํากวาระดับ 8 จํานวนอยางนอย 2 คน    
                                                                                                                                              กรรมการ 
                   4.1.3  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ 1 คน 

         4.2  กรณีการเลื่อนระดับ 8 ว และ วช  ขึ้นไป ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและ 

ผลงาน  ประกอบดวย 
                    4.2.1 ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือเคยเปนขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 
9 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของ                      ประธานกรรมการ 
                   4.2.2 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของ
หรือที่เคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของจํานวน 3 คน       

     กรรมการ 
                   4.2.3  ผูอํานวยการกอง/สวนที่เกีย่วของ ระดับ 8 ขององคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน                    กรรมการ 
                       4.2.4 ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ 1 คน 
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5.  การเลื่อนระดับจะตองไมสูงกวาหวัหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนที่ตนสังกดั  เวนแต 

มีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ  หากพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีผลงานและมีคณุสมบัติ
ครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงกวาหวัหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน  ใหองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนการเฉพาะราย  
                        6.  คาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานสาํหรับพนักงานสวนตําบล
สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหกําหนดในอัตรา 1,500 บาท / คน  (ตอการประเมินหนึ่งราย) 
  7. การเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งผูดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา  สถาปนิก  และพยาบาลวิชาชีพ   
มีหลักเกณฑ  ดังนี ้
    1)  ผูขอรับการประเมิน  ตําแหนงวิศวกรโยธา  และสถาปนิก ระดับ  6 ว   
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรหรือสถาปตยกรรมศาสตร  ประเภทภาคี ฯ 
    2)  ผูขอรับการประเมิน  ตําแหนงวิศวกรโยธาและสถาปนิก  ระดับ  7  วช  
ขึ้นไป  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมศาตรหรือสถาปตยกรรมศาสตร  ประเภท
สามัญ ฯ   
    3)  ผูขอรับการประเมินตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ ระดับ 6 ว  ขึ้นไปตองเปน   
ผูไดรับใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ 

หากผูดํารงตําแหนงตามขอ 7 นี้ ไมสามารถสอบเพือ่ใหไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  
หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะได  (กรณีอยูในระหวางตอใบอนญุาต)   ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวสามารถ
ประเมินเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไดในสายงานวิชาการ (ว)  เหมือนกับสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ  3  ทั่ว ๆ ไป  โดยไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะ 

8. การประเมินคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และการประเมินผลงาน   
เพื่อเล่ือนระดบัพนักงานสวนตําบลตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหดํารงตาํแหนงที่สูงขึน้ 
ใหใชแนวทางการประเมินบคุคล ฯ  แนบทายหลักเกณฑนี้ 
 

               ประกาศ  ณ  วนัที่   19   สิงหาคม    พ.ศ. 2547 

 
     นายประชา  มาลีนนท 
   (นายประชา  มาลีนนท) 

   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

               ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 



แนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงท่ีสูงขึ้นในสายงาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
  ตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
       ก.อบต. ไดกําหนดตําแหนงตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ในสายงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีจาํนวน 6 สายงาน  ดังนี ้
        1. สายงานวิศวกรรมโยธา 
        2. สายงานสถาปตยกรรม 
        3.  สายงานการผังเมือง 
        4.  สายงานวิชาการสุขาภิบาล 
        5.  สายงานการพยาบาลวิชาชีพ 
        6.  สายงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ 

ทั้งนี้  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหดําเนนิการประเมินบุคคลตาม 
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี ้
  1.  การขอประเมินบุคคล 

        1.1  ใหองคการบรหิารสวนตําบลตนสงักัดขอประเมนิ  เพือ่แตงตัง้พนกังานสวนตาํบลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับทีสู่งกวาระดับตําแหนงที่ผูนัน้ดาํรงอยูไดไมเกนิ 1 ระดับ   เมื่อมีตําแหนงวาง หรือเปนตาํแหนงที่บุคคลนัน้ดาํรงตําแหนง
อยู  โดยผูขอรับการประเมนิจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.อบต. กําหนดไวโดยครบถวน  ใน
กรณีที่ผูขอรับการประเมนิมีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งนี้ผูขอรับการ
ประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันทีม่ีคําขอประเมิน 
               การขอประเมนิเพื่อแตงตั้งพนกังานสวนตําบลใหดํารงตาํแหนงในขณะทีย่ังมีผูอ่ืนดาํรงตําแหนง
อยู  ใหกระทาํไดในกรณีดังตอไปนี้ 
        ก)  กรณีทีผู่ดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอาย ุใหขอ
ประเมินลวงหนาไดไมเกนิ 6 เดือน กอนทีผู่ดํารงตําแหนงนัน้จะพนจากราชการ 
          ข)   กรณีทีผู่ดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมนิลวงหนาไดไมกอนวนัที่ผูมี
อํานาจอนุญาตการลาออกจากราชการไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนัน้ลาออกจากราชการ 
        ค)  กรณีอ่ืนที่มเีหตุผลและความจาํเปนซึ่ง ก.อบต. จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

           1.2  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในแตละระดับใหองคการ
บริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงาน  ประกอบดวย 
   1.2.1  กรณีการเลื่อนระดับ 7 ลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย 
                     1.2.1.1  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด                               ประธานกรรมการ 
 



        1.2.1.2  ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่ขอประเมินเลื่อนระดบั  ที่เปนขาราชการพลเรือน 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  หรือขาราชการประเภทอื่น ที่ดํารงตําแหนง ไมต่ํากวาระดับ 8 จํานวนอยางนอย  
2 คน                                                                                                                                         กรรมการ 
                     1.2.1.3  ใหองคการบรหิารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ 1 คน 

         1.2.2  กรณีการเลื่อนระดับ 8 ว และ วช  ขึน้ไป ใหคณะกรรมการประเมนิบุคคลและ 

ผลงาน  ประกอบดวย 
                    1.2.2.1  ผูทรงคณุวุฒิซ่ึงเปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ระดับ 9 ขึ้นไปในสาขาที่เกีย่วของ              ประธานกรรมการ 
                   1.2.2.2  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดบั 8 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของ
หรือที่เคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดบั 8 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของจํานวน 3 คน       

     กรรมการ 
                   1.2.2.3  ผูอํานวยการกอง/สวนที่เกี่ยวของ ระดับ 8 ขององคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน               กรรมการ 
                       1.2.2.4 ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ 1 คน 
   2.  หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
        การประเมินบุคคลใหดําเนนิการ 3 สวน คือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงาน ดังนี ้
                               1.  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ไดแก 
   ก)  ขอมูลทั่วไป 

-  ประวัติสวนตัว 
-  ประวัติการรับราชการ 
-  ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
-  ประสบการณในการทํางาน 
-  อัตราเงินเดอืน มหีลักเกณฑ ดังนี ้

   1)  พนักงานสวนตําบลผูใดที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในสายงาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับใด ตองไดรับเงินเดือนตามบัญชีทายพระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ของขาราชการ พ.ศ. 2547 อยูกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมตํ่ากวาอัตราเงนิเดือน ตามที่
กําหนด ดังนี ้ 
 
 
 



 
เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง ตองไดรับเงินเดือนตามบัญชีทาย พรฎ.การปรับอัตราเงนิเดือนของขาราชการ 

พ.ศ. 2547  อยูกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่จะเลื่อนตําแหนงไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือน 

ระดับ 6 
ระดับ 7 
ระดับ 8 

 

10,390 * 
12,780 * 
15,700 * 

 
* หมายเหต ุ  อัตราเงินเดือนอาจปรับเปลี่ยนไดตามแนวทางของ ก.พ. 
 

2)  พนักงานสวนตําบลผูใดไดเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานวทิยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึน้ตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของเงนิเดือนสาํหรับตําแหนงนัน้นบัต้ังแตวันที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น สําหรับผูที่ไดเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนง
ใด เปนผูที่ไดรับเงนิเดือนสงูกวาขัน้ต่ําของเงนิเดือนสาํหรบัตําแหนงนัน้อยูแลว ก็ใหไดรับเงนิเดือนเทากบัอัตรา
เงนิเดือนที่ไดรับอยู 
     ข)  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนง 

-  คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่      
ก.อบต. กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรงจะตองไดรับการยกเวนจาก ก.อบต.) 

-  คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีการเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งผูดํารงตําแหนงวศิวกร  สถาปนิก   
และพยาบาลวิชาชพี  มหีลกัเกณฑ  ดังนี ้
    1)  ผูขอรับการประเมิน  ระดับ  6 ว ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรหรือสถาปตยกรรมศาสตร  ประเภทภาคี ฯ 
    2)  ผูขอรับการประเมินระดบั  7  วช  ขึ้นไป  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาตรหรือสถาปตยกรรมศาสตร  ประเภทสามัญ ฯ  
    3)  ผูขอรับการประเมินตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ  ระดับ 6 ว ขึ้นไป ตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

หากผูดํารงตําแหนงดังกลาวนี้ไมสามารถสอบเพื่อใหไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
วิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะได  (กรณีอยูในระหวางตอใบอนุญาต)   ใหตําแหนงดังกลาวสามารถ
ประเมินเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไดในสายงานวิชาการ (ว)  เหมือนกับสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ  3  ทั่ว ๆ ไป  โดยไมสามารถไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะ 

-  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กําหนดไวในมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง 

 



-  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตัง้ 
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี ้
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
  ทั้งนี้ อาจนาํระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ที่เร่ิมตนจาก
ระดับเดียวกนั ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลมานบัรวมเปนระยะเวลาขัน้ต่ํา
ดังกลาวได 
  กรณีทีเ่ปนคุณวุฒิอ่ืน ๆ ก.อบต. จะพิจารณากาํหนดระยะเวลาขั้นต่าํในการดาํรงตาํแหนงเปน  
สายงาน ๆ ไป 
                               2.  การประเมินคุณลกัษณะของบุคคล ไดแก 

      - ความรับผิดชอบ 
- ความคิดริเร่ิม 
- การแกปญหาและการตัดสนิใจ 
- ความประพฤติ 
- ความสามารถในการสื่อความหมาย 
- การพฒันาตนเอง 
- คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 

      3.  การประเมินผลงาน 

           ก)  ผลงานที่จะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไมจําเปนตองมกีารจัดทําผลงาน
ข้ึนใหมเพื่อใชในการประเมนิโดยเฉพาะ และเปนผลงานที่แสดงถงึการใชความรู ประสบการณและการฝกฝน
จนมีความชาํนาญ หรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะในสายงานนัน้ ๆ 
           ทั้งนี้ ผลงานที่จะนาํมาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก ซับซอนในการ
ดําเนนิงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงานและประสบการณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
หรือการผลิตผลงานดังกลาว ตามคําอธิบายแนบทาย โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

         (1)  เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาระดับที่ขอประเมิน  
1 ระดับ  เวนแต ก.อบต. จะกําหนดเปนอยางอืน่    



        (2)  ไมใชผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธทีเ่ปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  
หรือประกาศนยีบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

        (3)  กรณีที่เปนผลงานรวมกนัของบุคคลหลายคนจะตองแสดงใหเหน็วาผูขอรับการ 
ประเมิน  ไดมสีวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใดหรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมี
สวนรวมในผลงานนัน้ และจากผูบังคับบัญชาดวย 

        (4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น 
แลวจะนาํมาเสนอใหประเมนิเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 

          ข)  แนวทางการประเมินผลงาน ใหพิจารณาจาก 
        (1)  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานจาํนวนไมเกนิ 3 ชิ้น หรือตามที ่ก.อบต. 

กําหนด กรณีที่ไมอาจกาํหนดเปนชิน้ไดกอ็าจกําหนดเปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม รวมทัง้อาจมีการ
ประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 

 (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
      (3)  ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
      (4)  ประโยชนของผลงานในการนาํไปใชของตําแหนงแตละระดับ 

                               (5)  การเผยแพรผลงานตามที ่ก.อบต. จะกําหนด 
       (6)  ความรู ความชาํนาญงาน หรือความเชีย่วชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน เปน 

การพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเหน็วา ผูขอรับการประเมนิมีความรูความชํานาญงาน หรือความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งมากนอยเพียงใด 

  3.  วิธีการประเมินบุคคล  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี ้
        ข้ันตอนที ่1 ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมิน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีซึง่ ก.อบต. ไดอนุมัติในหลกัการใหปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงไวแลว ในอัตราสวน 1 รายตอ 1 ตําแหนง โดยใชแนวทางตามเอกสารหมายเลข 1 
         ข้ันตอนที ่2  ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตาม
แบบพิจารณาคุณสมบัติสวนบุคคล ตอนที่ 2 (เอกสารหมายเลข 1) 
         ข้ันตอนที ่3  ใหองคการบริหารสวนตําบลเจาสังกัดดําเนนิการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล ดังนี ้
                               (ก)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ หัวหนาสวนราชการที่ผูขอรับการ
ประเมินสงักัดอยู และผูบังคบับัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ ซึ่งไดแกปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูประเมนิคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
                               (ข)  การประเมินคุณลักษณะของบคุคลแตละรายการใหผูบังคบับัญชาตามขอ (ก) 
พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวใหคะแนนโดยใชเกณฑ
การใหคะแนนโดยประมาณ ดังนี ้   



   ดีมาก       หมายถงึ  ไดคะแนน  91 – 100%     ของคะแนนเต็ม 
   ดี             หมายถงึ  ไดคะแนน  71 – 90%        ของคะแนนเต็ม 
   พอใช       หมายถงึ  ไดคะแนน  60 – 70%        ของคะแนนเต็ม 
   ตองแกไข  หมายถงึ  ไดคะแนน  นอยกวา 60%  ของคะแนนเต็ม 
                                (ค)  ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมินไมตํ่ากวารอยละ 60 
และ   ผูบังคับบัญชาในระดบัที่เหนือข้ึนไปมีความเหน็สอดคลองวาผาน ในกรณทีีผู่บังคับบัญชาแตละระดับมี
ความเห็นที่แตกตางกนั ใหเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาชี้ขาด 
                                 (ง)  กรณีที่ไมผานการประเมินคณุลักษณะของบุคคล ใหหัวหนาสวนราชการของผูขอรับ
การประเมนิแจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวา มีส่ิงใดที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหผู
ขอรับการประเมินปรับปรุงพฒันาตนเองใหเหมาะสมตอไป 
          ขั้นตอนที่ 4  เมื่อผูขอรับการประเมนิไดผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแลว     ให
สงผลงานและหลักฐานประกอบการพิจารณาใหคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงานที่องคการบริหารสวน
ตําบลแตงตั้ง  เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ และแนวทางที่ไดกําหนดไวตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะของผลงานของ 
ตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

ตําแหนง ระดับ 6 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
        ผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
ตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที ่ก.อบต. จะกาํหนดในแตละสาย
งาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของงานเชงิวชิาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกลูกับงานของ
ตําแหนงทีจ่ะประเมินไดตามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
        มีคุณภาพของผลงานทีเ่ชื่อถือได 
 
  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
        ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได 
 
  4.  ประโยชนของผลงาน 
        เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 
  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
        มีความรู ความชาํนาญงาน และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวย
ตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนัน้ ๆ 
 

 
 
 
 
 
 



ตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
ตําแหนง ระดบั 7 

 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
       ผลการปฏบัิติงานและหรอืผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
ตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที ่ก.อบต. จะกาํหนดในแตละสาย
งาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกลูกับงานของ
ตําแหนงทีจ่ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
        มีคุณภาพของผลงานด ี
 
  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
        ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพเิศษ จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก 
 
  4.  ประโยชนของผลงาน  
         เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 
 
  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
       มีความรู ความชาํนาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือวงการ
วิชาการดานนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

ตําแหนงระดับ 8 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
        ผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
ตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที ่ก.อบต. จะกาํหนดในแตละสาย
งาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของงานเชงิวชิาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกีย่วของ หรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงทีจ่ะประเมนิมาประเมินไดตามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
       มีคุณภาพของผลงานดีมาก 
 
  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
        ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพเิศษ จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา 
  
  4.  ประโยชนของผลงาน 
       เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 
 
  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
       มีความรู ความชาํนาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนทีย่อมรับในระดับกอง
หรือระดับองคการบริหารสวนตําบล หรือวงการวิชาการดานนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 7 

 
 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
         ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่กิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที ่ก.อบต. จะกาํหนดในแตละสาย
งาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรอืผลสําเร็จของงานเชงิวชิาชพีนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอืน่ที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของ
ตําแหนงทีจ่ะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 
 
  2.  คุณภาพของงาน 
       มีคุณภาพของผลงานด ี
 
  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
        ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพเิศษ 
                         
                        4.   ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา  
ในงานวิชาชพีในระดับสูง 
 
  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
       มีความรู ความชาํนาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนทีย่อมรับในวงการวิชาชพี นั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสารหมายเลข 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนที่ 1                                  ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมนิ)………………………………………………………………………………….. 
2. ตําแหนง(ปจจุบัน)…………………..…………………ตําแหนงเลขที่……………………………………

งาน………………………………………..ฝาย…………………………………………………………..
กอง…………………………..องคการบริหารสวนตําบล………………………………………………
ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ……………………………………………………………………………………..
อัตราเงินเดือนปจจุบัน…………..…บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว………………….บาท 

3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………...ดาน…………..ตําแหนงเลขที…่………….
งาน……………………………………….ฝาย…………………………………………………………
กอง………………………………….สํานัก…………………………………………..………………..
องคการบริหารสวนตําบล……………………………………. 

4. ประวัติสวนตัว                                                                                                                                      
เกิดวันที…่…………………เดือน…………………………….พ.ศ…………………….                        
อายุราชการ………..ป……………………เดือน 

5. ประวัติการศึกษา   
             คุณวุฒิและวิชาเอก                                     ปทีสํ่าเร็จการศึกษา                             สถาบัน           
       (ปริญญา/ประกาศนียบตัร)……………      ………………………………      …………………………  
        ………………………………………..       ………………………………      ………………………… 
        ..………………………………………        ………………………………     ………………………… 
6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี(ถาม)ี     (ชื่อใบอนุญาต………………………………………………………)  
      วันออกใบอนุญาต……………………………………..วันหมดอาย…ุ…………………………………... 
7.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจบัุน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน 
ระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ) 
       วัน เดือน ป                          ตําแหนง                          อัตราเงนิเดือน                          สังกดั 
  …………………..    …………………………….    ………………………….     ………………………… 
  …………………..     ……………………………    ………………………….      ……………………….. 
  …………………..    …………………………….    ………………………….      ……………………….. 
  …………………..    …………………………….    ………………………….      ……………………….. 

 



ตอนที่ 1                           ขอมูลสวนบุคคล 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
              ป                          ระยะเวลา                           หลักสูตร                                สถาบัน 
      …………..    ……………………………..     ………………………………    ………………………… 
      ………….     ……………………………..     ………………………………     ………………………... 
      ………….     ……………………………..      ………………………………    ………………………... 
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกบัอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน  เปนหัวหนา 
       โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนกุรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 
        - ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถกูตองและเปนความจรงิทุกประการ 
 

  (ลงชื่อ)…………………………………(ผูขอรับการประเมิน) 
                                                                                (…………………………………) 
                                                                     (วันที)่  ……………/………………./……………… 
 
 
 หมายเหต ุ  ขอ 1-9 ใหผูขอรับการประเมนิเปนผูกรอกขอมูล และหนวยงานการเจาหนาที่เปน 
                             ผูตรวจสอบความถกูตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2                      การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1.  คุณวุฒิการศึกษา              
     (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  (   )  ไมตรง 
2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี  (ถากําหนดไว) 
      (   )  ตรงตามทีก่ําหนด  (ใบอนุญาต………………………)       (   )  ไมตรงตามทีก่ําหนด 
3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   
     (   )  ครบตามทีก่ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
     (   )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวนัที…่……………………………………………………… 
4.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง                                 

(ใหรวมถงึการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือเกื้อกูลดวย) 
      (   )  ตรงตามที ่ก.อบต. กําหนด 
      (   )  ไมตรง 
      (   )  ส่ังใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
      (   )  …………………………………………………………………………………………… 
5.  อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง) 
      (   )  ตํ่ากวาขั้นต่าํไมเกนิ 2 ข้ัน                       (   )  เทากับข้ันต่ํา 
      (   )  สูงกวาขั้นต่าํ 
      สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
      (   )  อยูในหลกัเกณฑทีจ่ะดําเนนิการตอไปได 
      (   )  อยูในหลกัเกณฑทีจ่ะดําเนนิการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมนิผลงานเปนผูพิจารณาใน 
             เร่ืองระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
      (   )  ไมอยูในหลกัเกณฑ (ระบุเหตุผล…………………………………………………………………..) 
                                            (ลงชื่อ)…………………………………………………….(ผูตรวจสอบ) 
                                                       (……………………………………………………) 
                      (ตําแหนง)  หวัหนาหนวยงานการเจาหนาที/่ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที ่
 
(หมายเหตุ  ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอยีดคุณสมบัติของบุคคลจาํนวน 8 ชุด สําหรับการประเมนิทกุระดับ) 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ชื่อผูขอประเมินเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง……………………………….ดาน…………………………….. 

ตอนที่ 1                            รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรับ 

1.  ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกีย่วของอยางม ี
       ประสิทธภิาพ 
     - ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ในดานความสาํเร็จและความผิดพลาด 
     - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา หรือ 
        ขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม     
        ปรับปรุงใหดียิ่งขึน้ไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหา หรือขอ 
        ผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิง้ไดจนเกิดปญหาเชนนัน้ 
        ซ้ํา ๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม  พจิารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     - แสดงความคิดเหน็ ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถ 
       ปฏิบัติได 
      - แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
      - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธทีํางานใหมีประสิทธภิาพและ 
        กาวหนาอยูตลอดเวลา 
      - สนใจในงานทียุ่งยากซบัซอน 
      - มีความไวตอสถานการณหรือความฉบัไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 
 

…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………. 

 
 
 
 
 



 

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรับ 

3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
     - วิเคราะหสูทางแกปญหาโดยมทีางเลอืกปฏิบัติไดหลายวธิ ี
     - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถกูตองเหมาะสม 
     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของ 
        ตนเอง) 
4.  ความประพฤต ิ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
      - รักษาวินยั 
      - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
      - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของ 
        ขาราชการพลเรือน 
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ 
       และผูที่เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกนั 
     - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชดัเจน  
        โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือส่ิงที่เปนความกาวหนา 
       ทางวชิาการ / วิชาชพีอยูเสมอ 
     - สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทนัวิทยากรใหม ๆ ตลอดเวลา 
     - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางม ี
       มีประสิทธิภาพ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรับ 

7.  วิสัยทัศน  (Vision – เปนคุณลักษณะทีจ่ําเปนสาํหรับตําแหนงตั้งแต 
     ระดับ 9 ข้ึนไป) พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     - คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา อยางมหีลักการและเหตุผล 
     - กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนนิการเพื่อรองรับส่ิงที่คาดวาจะเกดิขึ้น ทัง้ 
       ดานที่เปนผลโดยตรง หรือผลกระทบ 
8.  คุณลักษณะอื่น ๆ 
            (ในการประเมินผูบังคับบัญชาอาจนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ    
       ประเมิน   ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคณุธรรม  หลกัความโปรงใส   หลักการ    
      มีสวนรวมของประชาชน  หลักความรบัผิดชอบ  และหลักความคุมคา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………….. 
 
 
 
 
…………… 

…………. 
 
 
 
 
…………. 

                                                                                                 รวม 100  
 
  หมายเหต ุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดขางตนเพื่อใชในการประเมิน หรือจะกําหนด 
                   บางคุณลักษณะ หรือจะเพิม่คุณลักษณะใด ๆ นอกเหนอืจากที่กําหนดขางตนได และให 
                   กําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2                   สรุปความเหน็ในการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน 
         (   )  ผานการประเมิน       (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60) 
         (   )  ไมผานการประเมิน    (ไดคะแนนรวมไมถงึรอยละ  60) 
                 (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………………….. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                             (ลงชื่อผูประเมนิ)……………………………………….. 
                                                                                    (………………………………………..) 
                                                                  (ตําแหนง)…………………………………………… 
                                                                     (วันที)่………………/………………../………….. 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
         (   )  เหน็ดวยกับการประเมินขางตน 
         (   )  มีความเหน็แตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี…้……………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               (ลงชื่อผูประเมิน)………………………………………… 
                                                                                       (………………………………………..) 
                                                                          (ตําแหนง)………………………………………. 
                                                                              วันที…่…………/……………../…………… 
 
 
   หมายเหต ุ  กรณีที่ผูบังคับบัญชาทัง้ 2 ระดับเหน็ควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับ 
                     การประเมนิได 
 



 
        ความเหน็คณะอนุกรรมการที ่ก.อบต.จังหวัดแตงตั้ง  (กรณีที่ความเหน็ของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ
แตกตางกนั) 
         (   )  ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………….   
                 ……………………………………………………………………………………………………. 
         (   )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………. 
                 ……………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………  
                  …………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       (ลงชื่อ)…………………………………………… 
                                                                                  (………………………………………….) 
                                                                                                  ประธานอนุกรรมการ 
                                                                            วันที…่………../………………./……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………….. 
ขอประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………….ดาน………………………………… 
 
ตอนที่  1                                หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
1.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
2.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง (ตามที่ ก.อบต.กําหนด)  (ถาตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งเปน
ตําแหนงเดียวกับตําแหนงทีดํ่ารงอยูในปจจุบัน  ใหระบ ุ “เชนเดียวกนัขอ 1”) 
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… 



ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน  (เรียงลําดับความดีเดนหรือความสําคัญ) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เปนผลงานรวมกนัหลายคน  

 
ลําดับ 

 
ผลการปฏิบัติงาน/   
ผลสําเร็จของงาน 

(ป พ.ศ ที่
ดําเนินการ) 

 

 
ขั้นตอนใน 

การดําเนินการ 

 
ลักษณะที่แสดง 
ถึงความยุงยาก 

ของงาน 

 
จํานวนผูรวม 
ดําเนินการ 

สัดสวนหรือ 
ลักษณะงานของ 
ผลงานที่ตน 
ปฏิบัติ 

ระบุรายละเอยีด 
ของผลงาน 

เฉพาะสวนที่ตน 
ปฏิบัติ 

 
 
การนําผลงาน 

ไปใชประโยชน / 
อางอิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
หมายเหต ุ 1.  ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เสนอเพื่อประเมนิมีจํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  หรือตามที่จะกําหนดในสายงานนั้น ๆ 
  2.  ใหจดัสงแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  จํานวน  8  ชุด  สําหรับการประเมินทุกระดับ 
  3.  กรณีที่มีผลงานที่สงประเมินในรูปรายงาน  เอกสารอางอิง  หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานนั้น  หรือในลักษณะอื่นใหแนบมาดวย  จํานวน  5  ชุด 
  4.  การเผยแพรผลงาน  หมายถึง  การนําผลงาน  หรือผลการปฏิบัติงานตาง  ๆ  ซึ่งไดรวบรวมจัดพิมพเปนเอกสารวิชาการ  หรือบทความ  หรือจัดพิมพ 
       เปนรูปเลม  โดยไดนําไปเผยแพรใหผูอื่นทราบ  (พรอมกับระบุแหลงที่เผยแพร  และปที่เผยแพร)  และในบางสายงาน ก.อบต. อาจกําหนดใหมีการเผยแพร 
       ผลงานในระดับต่ํากวาระดับ 8  ลงมาได 



ตอนที่ 3                                การรับรองผลงาน 
 
1.  คํารับรองผูขอรับการประเมิน 
     ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                             (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 

 
2.  คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน  (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน)   
     ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนนิการของ……………………………………………… 
ที่เสนอไวขางตน  ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                            (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..    
 
                                                                                            (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..  
 
                                                                                            (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 
 
 
 



 
3.  คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงาน) 
     ไดตรวจสอบผลงานของ…………………………………………………………………………………… 
     ที่เสนอใหประเมินแลวเห็นวา  ถกูตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
     ความเหน็อื่น ๆ (ถาม)ี……………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………..…    
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
                                                                                             (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/…….. 

 
4.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไป) 
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………. 
     …..………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
                                                                                            (ลงชื่อ)…………………………………… 
                                                                                                      (………………………………..) 
                                                                                             ตําแหนง………………………………….. 
                                                                                                      วนั………./…………………/……..    
 
 
หมายเหต ุ 1)  กรณีเปนผลงานรวมกนัหลายคน  ผูรวมจดัทําผลงานทกุคนจะตองลงชื่อในคํารับรองและ 
                        เมื่อไดลงชื่อรับรองและสงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมนิแลว  จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

     2)  หากพสูิจนไดวา  ผูมผีลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองที่ไมถกูตองตามความเปนจริง  โดยม ี                   
                      เจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนัน้  ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินยัตามควรแกกรณี 
 


