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วิธิปฏิบัติและขั้นตอนในการขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  ระดับ 7ว 
 

                  ขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนและขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับ 
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ระดับ 7ว  ใหดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจคุณสมบัติและประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
 

1.1 การตรวจคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคําขอประเมิน 
1.1.1 ดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนง 

ไมตํ่ากวาระดับ 5  หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
                         1.1.2 ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมนอยกวา 12,780 บาท และ 
                         1.1.3 มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน หรือสายงานที่เกี่ยวของ
เกื้อกูลแยกตามคุณวุฒิท่ีใชเขาสูสายงาน  ดังน้ี 

- ระยะเวลา 7 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี 
- ระยะเวลา 5 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท 
- ระยะเวลา 3 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                   1.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
                         1.2.1 ขาราชการในสงักัดสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

- ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ ผูอํานวยการสวน /ผูอํานวยการกอง / 
ผูอํานวยการสํานัก (กรณีท่ีหนวยงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานัก) 
                         1.2.2 ขาราชการในสงักัดสํานักงานทองถิน่จังหวัด 

- ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ ทองถิ่นจังหวัด 
 

                         ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการใหผูบังคับบัญชาพิจารณากําหนดระดับการประเมิน
เปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวใหเปนคะแนน โดยใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ ดังน้ี 
       ดีมาก   หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100  ของคะแนนเต็ม 
       ดี    หมายถึง ไดคะแนน  71 – 90  ของคะแนนเต็ม 
       พอใช  หมายถึง ไดคะแนน  61 – 70  ของคะแนนเต็ม 
       ตองแกไข  หมายถึง ไดคะแนนนอยกวา 60   ของคะแนนเต็ม 
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                       ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมทีผู่บังคับบัญชาประเมินไมตํ่ากวารอยละ 60 และ 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 52 มีความเห็นสอดคลองวาผาน จึงจะถือวาเปนผูท่ีผานการประเมนิคุณลักษณะของบุคคล  ในกรณท่ีีไม
ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง แจงผล
การประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง แกไขเพื่อใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให
เหมาะสมตอไป   
                       ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานใหคํารับรองผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในแบบแสดงรายละเอียด
การเสนอผลงาน  เม่ือพิจารณาวาผูยื่นขอประเมินมีผลงาน  และมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแลวจึง
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป  ท้ังน้ี  หากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผูขอรับการประเมินเสนอใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นพิจารณา  มิใชผลงานหรือผลการปฏบัิติงานของผูขอรับการประเมินผูบังคับบัญชาที่รับรองผลการปฏิบัติงาน  ตองรวม
รับผิดชอบกับผูขอประเมินดวย 
    

ขั้นตอนที่ 2  การขอประเมินผลงาน 
 

  2.1 ขาราชการทีมี่คุณสมบัติครบถวนและผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแลว  ใหจัดทําและจัดสง
เอกสารที่เกี่ยวของผานสํานัก/กอง/สวน/สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสงใหกองการเจาหนาท่ี  ดังน้ี  
                          2.1.1 แบบคําขอประเมินบุคคล  จํานวน  2 เลม  แตละเลมประกอบดวยเอกสาร  ดังน้ี 
                                 - แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (แบบเอกสารหมายเลข 1) 
                                 - แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบเอกสารหมายเลข 2) 
                                 - แบบรายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบเอกสารหมายเลข 3) 
                          2.1.2 แบบแสดงรายละเอียดเอกสารผลงานพรอมเอกสารประกอบโดยละเอียด เพื่อประเมินแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับ 7ว  จํานวน 4 เลม   
                                 แบบคําขอประเมินบุคคล  และแบบแสดงรายเอียดเอกสารผลงานพรอมเอกสารประกอบโดย
ละเอียดไมรวมไวในเลมเดียวกนั  *** 
                    2.2  ขอแนะนําและแนวทางปฏิบัติในการจดัทําผลงาน  
                          2.2.1 แนวทางปฏิบัติการจัดทําผลงานสําหรับสายงานสาขาการบริหาร  (ตําแหนง      เจาพนักงาน
ปกครอง   ตําแหนงบุคลากร   ตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  และตําแหนง
นักวิชาการคลงั) 
                          อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่กําหนดใหผูขอรับการประเมินจะตองนําเสนอผลงานซึ่ง
สอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  จํานวน  2  ช้ิน  ดังน้ี 
                          ผลงานชิ้นที่ 1  ใหเสนอผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่มีความเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงที่ขอประเมิน  โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึน้ใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และเปนผลงานที่แสดงให
เห็นถึงการใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
ท่ีประจักษ ซึ่งไดปฏิบัติในระหวางดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน (ระดับ 6)  โดยมีรูปแบบการนําเสนอ ดังน้ี 
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               2.2.1.1) ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน  เปนผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในตําแหนงที่ขอรับการประเมิน  และสนองนโยบายของสวนราชการ  โดยใหระบุวาเปนผลงานที่เปนความคิดริเริ่มสรางสรรค  
หรือการมอบหมายสั่งการของผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติ  และอาจนําผลงานหรือ ผลสําเร็จของงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมาใช
ประกอบไดตามความเหมาะสม  
               2.2.1.2) กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

ตองแสดงใหเห็นวาในการดําเนินการไดนํากฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของใด ๆ        
มาปรับใชอยางไรบาง 
               2.2.1.3) วิธีการดาํเนนิการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ตองแสดงใหเห็นชัดเจนถึงขั้นตอนในการดําเนินการ 
ดังน้ี 
                         ก.) มีกี่ขัน้ตอน และแตละขั้นตอนดําเนินการอยางไร   
                         ข.) มีเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติหรือไม   
                         ค.) มีรูปแบบความความซับซอนในการปฏิบัติอยางไร  

     ง.) ผูขอรบัการประเมินมีวิธีการอยางไรในการดําเนินการใหผลงานนั้นประสบความสําเร็จ  เชน  
                              -   ความรู  ไดแก  การใชความรูจากคุณวุฒิท่ีเขาสูสายงานในการอํานวยการใหงาน 
ประสบความสําเร็จ 
            -  ความชํานาญงาน ไดแก การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาขั้นตํ่า  ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ  
คําสั่ง ฯลฯ ตลอดจนแบบแผนของทางราชการ  และใชเครื่องมือดังกลาวปฏบัิติงานที่ไดรับมอบหมายอยางชดัเจน  ใหความเห็น
เกี่ยวกับจุดออนหรือขอบกพรองของเครื่องมือดังกลาวไดตามสมควร 
            -  ประสบการณ  ไดแก การผานงานจนสามารถทราบขอดี  ขอเสีย  จุดออนของระบบงาน กฎหมาย  
ระเบียบ  คําสั่ง ฯลฯ  เคยเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญทางราชการที่มีผลตอระบบงานทั้งทางบวกและทางลบ  ไดรับการฝกอบรมการดู
งานเขาประชุมในแวดวงวิชาชีพเพือ่เพิ่มพูนประสบการณท้ังในและนอกสวนราชการนั้น 
                              โดยผลงานตองมีคุณภาพเปนท่ีเชื่อถือได  ถูกตองตามหลกัวชิาการ  เทคนิค  วิธีการ  สมเหตุสมผล มี
ความชัดเจนในการใชถอยคําตองสามารถสือ่ความหมายไดดี  มีความสมบูรณของเน้ือหาและรายละเอียด  เปนผลงาน ท่ีบรรลุ
เปาหมายสนองนโยบายของสวนราชการ  กอใหเกิดความประหยัดเวลาและงบประมาณ  และเปนท่ียอมรับในวงวชิาการ เปนตน 
                 2.2.1.4) ประโยชนของผลงาน  ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่ไดปฏิบัติน้ันมีประโยชนตอประชาชน  ประเทศชาติ 
หนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่น  รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน  อีกท้ังสามารถ
เปนแนวทางหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการปฏิบัติงานได   
      2.2.1.5) ปญหาอุปสรรค   ผลงานที่นําเสนอน้ันมีปญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัติหรือในสวนอื่นท่ี
เกี่ยวของอยางไร   
      2.2.1.6) ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   จากปญหาหรืออุปสรรคของผลงานที่นําเสนอ  ผูขอประเมิน
ไดมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร  เสนอวิธีการแกไขใหปญหาอุปสรรคหมดสิ้นไปอยางไร  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติกับ
ผูอื่นตอไปได 
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               ผลงานชิ้นที ่2  ใหนําเสนอผลงานโดยการบรรยายสรุปประสบการณการทํางาน นับตั้งแตดํารงตําแหนงในระดบั
ปจจุบัน  (ระดับ 6)  วาไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานใดบาง   โดยใหแสดงใหทราบถึง
รายละเอยีด  ข้ันตอนการปฏิบัติ  และมีความยากงายในการปฏิบัติงานอยางไร     โดยนําเสนอผลงานจากประสบการณอยาง
นอย 1 เรื่อง   
 

       เงื่อนไขทีส่ําคัญสําหรับการจัดทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินจะตองไมใชผลงานวิจัย  หรือ 
วิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  หรือสวนหนึ่งของการฝกอบรมกรณีเปน
ผลงานรวมกันกบับุคคลอื่น    ตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด  หรือ
เปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน และจากผูบังคับบัญชา    
                ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว  จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 
                เนื้อหาของผลงานแตละชิ้นจะตองมีความยาวไมตํ่ากวา 8 หนากระดาษ A4 และตองไมเกนิ 20 หนากระดาษ 
A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอกัษรไมเกินขนาด 16 และมีจํานวนบรรทัดตองไมตํ่ากวาหนาละ 28 บรรทัด โดยการ
ยอหนาตองไมเปนการหลกีเลีย่งเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                 เกณฑการพิจารณาตัดสิน  การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากการประเมินคุณสมบัติของบุคคล  
ผลการประเมินคุณลักษณะของผูบังคับบัญชา  และคุณภาพของผลงาน  โดยมีองคประกอบในการพิจารณาเนื้อหาของผลงาน  
ประกอบดวย  คุณภาพของงาน  ระดับความยากงายในการปฏิบัติงานหรือการผลิต 
ผลงาน   ประโยชนของผลงานพื้นฐานและประสบการณของบคุคลผูขอรับการประเมิน  โดยแตละองคประกอบจะมีนํ้าหนัก
คะแนนที่แตกตางกันในแตละสายงาน โดยคณะกรรมการ ฯ แตละชุดจะตองพิจารณาประเมินใหคะแนนตามองคประกอบที่
แตกตางกันตามแตละสายงานดังกลาว โดยที ่ผูจะผานการประเมินจะตองไดรบัคะแนนในแตละองคประกอบและคะแนนรวม
ไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมดทุกข้ันตอนในการประเมินผลงาน  และตองผานการประเมนิผลงานจาก
คณะกรรมการ ฯ โดยเอกฉนัทจึงจะถือวาผานการประเมิน 
 

                   หากคณะกรรมการเห็นวา  ผลงานที่ผูขอรับการประเมินเสนอมาน้ันยังไมเหมาะสม หรือเปนผลงานที่แสดงถงึ
การใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงานหรือประสบการณยังไมเพียงพอทีจ่ะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได  ฝาย
เลขานุการจะแจงเหตุผลของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมินทราบ เพื่อใหผูขอรับการประเมินพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพิ่มพูน
ความรู  ประสบการณ  ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาใหมอีกครั้ง   และ
หากผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการซึ่งไดพิจารณาเปนครั้งที่สองแลวและไมผานการประเมินอีก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่จะพิจารณายาย   ผูขอรับการประเมินไปดํารงตําแหนงอื่น   เพื่อใหสิทธิผูอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเสนอผลงาน
ตามหลกัเกณฑและวิธีการการประเมินบุคคล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในระดับ 7ว 
ตอไป 
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                   2.2.2 แนวทางปฏิบัติการจัดทําผลงานสาํหรับสายงานนิติการ  (ตําแหนงนติิกร) 
                          ก.พ.กําหนดใหผูขอรับการประเมินผลงานในสายงานนติิการตองนําเสนอผลงานที่ประสบความสาํเรจ็
จํานวน 3 ช้ิน  โดย อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่กาํหนดใหผลงานที่เสนอตองสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่  และใหเสนอผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่มีความเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอ
ประเมิน  โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม  เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และเปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ  ความชํานาญ  ทักษะ  ประสบการณท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ  
ซึ่งไดปฏิบัติในระหวางดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน (ระดับ 6)  โดยมีรูปแบบการนาํเสนอผลงาน  และเกณฑการพิจารณาตัดสนิ  
เชนเดียวกับสายงานสาขาการบริหาร   
                       

ขั้นตอน 3  การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง 
 

  กองการเจาหนาท่ีจะแจงใหผูไดรับการคัดเลือกจัดสงเอกสารคําขอและเอกสารผลงาน  ใหกองการเจาหนาท่ี
ตามรอบการประเมินท่ีกําหนด  โดยเม่ือกองการเจาหนาท่ีไดรับเอกสารคําขอจากสํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจงัหวัดแลว จะ
ดําเนินการดังน้ี 

3.1 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและรายละเอยีดของผูยื่นขอประเมินตามที่เกณฑท่ีกําหนด 
3.2 สงผลงานทีข่อรับการประเมินใหคณะกรรมการประเมินในแตละสายงาน ซึ่ง อ.ก.พ.กรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่นแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา 
3.3 สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และจัดสงผลงานใหพิจารณาแลว หากกรมสงเสริมการ 

ปกครองทองถิน่แจงใหแกไข  หรือเพ่ิมเติมเอกสารผลงานแลวสงผลงานที่ไดแกไขแลวไมทันภายในกําหนดจะนําไปพิจารณา
ในรอบตอไป**** 
                       สําหรับผูท่ีคุณสมบัติครบถวนภายหลังจากรอบที่กําหนดขางตน  ใหดําเนินการจัดสงแบบคําขอประเมิน
บุคคลและเอกสารผลงานตามขั้นตอน  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพจิารณาลวงหนาไมเกิน 1 เดือน  โดยจะพิจารณา
แตงตั้งตามรอบที่กําหนด  ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1  จัดทําคําสั่งเลื่อนระดับโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ี 1 ธันวาคม 
ปดรับเอกสารคําขอและผลงานในวันท่ี 20 ของเดือน ตุลาคม 

 ครั้งที่ 2  จัดทําคําสั่งเลื่อนระดับโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 
สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ี 1 มีนาคม 
ปดรับเอกสารคําขอและผลงานในวันท่ี 20 ของเดือน มกราคม 

 ครั้งที่ 3  จัดทําคําสั่งเลื่อนระดับโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ี 1 มิถุนายน 
ปดรับเอกสารคําขอและผลงานในวันท่ี 20 ของเดือน เมษายน 

            ครั้งที่ 4           จัดทําคําสั่งเลื่อนระดับโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 
    สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ี 1 กันยายน 
    ปดรับเอกสารคําขอและผลงานในวันท่ี 20 ของเดือน กรกฎาคม 
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    ท้ังนี้  จะถือวนัที่ ท่ีกองการเจาหนาท่ีไดรับเอกสารเปนสาํคัญ  หากจัดสงผลงานภายหลังจากรอบที่กําหนด  
ก็จะนาํผลงานดงักลาวเขารับการพิจารณาในรอบตอ ๆ ไป *** 
                      ในกรณีท่ีผูใดคุณสมบัติครบซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงใหสงคําขอและเอกสารผลงานให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่พิจารณาและคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแลวเหน็วาผลงานไมผานตามเกณฑท่ีกําหนด  
กองการเจาหนาท่ีจะไดแจงใหสาํนัก/กอง /สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป 
                 3.4 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจะเลื่อนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงที่สูงขึ้นเมื่อ  ผูขอรับการ
ประเมินมีคุณสมบัติครบถวน และผานการประเมินผลงาน 
 
                       

------------------------------------------- 
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(ปกหนา) 
 

แบบคําขอประเมินบุคคล 
ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)   ระดับ  7ว   

 
 

ตําแหนง…………………………………………………. 
ตําแหนงเลขที่…………………… 

 
 
 

เสนอโดย 
ชื่อ……………………………………. 

ตําแหนง………………………………………. 
สํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัด……. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
หมายเหตุ :  ใหจัดทําคนละ  2  เลม 
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เอกสารหมายเลข  1 
แบบพจิารณาคณุสมบัติของบุคคล 

 
ตอนที ่ 1  ขอมูลสวนบุคคล   (ผูขอประเมินเปนผูกรอก) 
1. ช่ือผูขอรับการประเมิน  
2. ตําแหนงปจจุบัน  ระดับ  ตําแหนงเลขที่  
    งาน/ฝาย/กลุมสวน  
    กอง/สํานกั  จังหวัด  
    ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ     
    อัตราเงนิเดอืนปจจุบัน   บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา   บาท 
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ   ตําแหนงเลขที่  
    ดาน  งาน/ฝาย/กลุม/สวน  
    กอง/สํานกั  จังหวัด  
4. ประวัติสวนตวั     เกิดวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
     อายุราชการนับถึงวันทีย่ื่นขอประเมิน  ป  เดือน 
5. ประวัติการศกึษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศกึษาสูงสุดในปจจุบันที่บันทึกไวใน ก.พ.7) 

คุณวุฒิ วิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศกึษา สถาบัน 
    

……………………… …………………… …………………… ………………………………… 
……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
……………………… …………………… ……………………… …………………………………… 

    
    

6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    

……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 
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ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล  (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

แตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตาํแหนงในสายงานตาง ๆ) 
วัน เดือน ป ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด 

     
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
     
8. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ  

หัวหนางาน  กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีแ่จงไวในแบบฟอรมนี้ถกูตองและเปนความจริงทุกประการ 
   

(ลงชื่อ) ..…………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (……..……………………………..)  
   
 วันท่ี ………………………………...  
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 ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล  (กองการเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

(     )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(     )  ไมตรง  แต ก.พ.  ยกเวนตามมาตรา  56 

2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
(     )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(     )  ไมครบ    แตจะครบกําหนดในวันท่ี………………………………… 

3.   ระยะเวลาการดํารงตาํแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตั้ง  (เฉพาะสายงานที่เริ่มจากระดับ  1  และ  2) 
(     )   ติดตอกัน  2  ป 
(     )  ไมติดตอกันแตครบ  2  ป  (     )  อื่น  ๆ  ……………………………. 

4. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตาํแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง  (ใหรวมถึงการดํารง 
ตําแหนงในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือเคยปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลดวย) 

       (     )   ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกื้อกูล…….ป…….เดือน 
       (     )   ไมตรง  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกื้อกูล…….ป…….เดือน) 
       (     )   สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
       (     )   อื่น ๆ ………………………………………………………………… 
5.    อัตราเงินเดือน 

(     )   ตรงตามหลักเกณฑ 
(     )   ไมตรงตามหลักเกณฑ………………………………………………… 

6.   ประวัติในราชการ 
(     )   เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ…………………เม่ือ………………. 
(     )   กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย   (     )  กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวนัิย 
(     )   ไมเคยถูกลงโทษทางวนัิยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
       (     )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
       (     )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได    แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณาในเรื่อง 
                  ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนง 
       (     )   ไมอยูในหลกัเกณฑ   (เหตุผล……………………………………………………………………) 

                    ลงชื่อ…….……………………………………ผูตรวจสอบ 
              (………………………………………) 

              ตําแหนง……………………………………….. 
                                                                        วันที่…………………………………………….                                  
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       เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคณุลักษณะของบุคคล 
 
ชื่อ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………………………………  
 

ตอนที ่1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-   เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ    
     อยางมีประสิทธิภาพ 

15  

-    ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด   
-    พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา 
     หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลว 
     ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ   หรืองานใดที่พบวามี   
     ปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว 
     จนเกิดปญหาเชนน้ันซ้ํา ๆ อีก 

  

2. ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15  
-    คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน   
-    แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 
     ปฏิบัติได 

  

-    แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวชิา/ 
      งานของตน 

  

-    ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
     และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

  

-    สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน   
-    มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก   
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รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 

3. การแกไขปญหาและการตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15  
-    วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเพื่อประสบปญหาใด ๆ    
-    วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี   
-    เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม   
-    ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 
     (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

  

4. ความประพฤติ   พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  
-    ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนา 
     ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ  

  

-    สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา   
-    นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
      อยางมีประสิทธิภาพ  

  

5. ความรูและประสบการณ 
- วิสัยทัศนการปฏิบัติงาน/การคาดการณหรือพยากรณสถานการณ 
      ขางหนาอยางมีเหตุผล 

15  

- ความรอบรู/ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย 
ขอบังคับ  และธรรมปฏิบัติของทางราชการ 

-     ประสบการณท่ีสําคัญขณะดํารงตําแหนงระดับปจจุบัน 

  

6. ความสามารถในการบริหารงาน 
- ปริมาณ / คุณภาพของงาน 
- ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- การทํางานเปนทีม/การไดรับการยอมรับและไมเลือกปฏิบัติ 
- การจัดระบบงานและกระบวนการบริหารที่โปรงใสและสามารถ 

ตรวจสอบได 
-   การบังคับบัญชา  การกํากับดูแล 
 

15  
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รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 
7. การประพฤติปฏิบัติ 
- ความซื่อสัตยสจุริต 
- การประพฤติปฏิบัติตนตามตําแหนงหนาท่ี/การใหความรวมมือ 

กับเพื่อนรวมงาน 
- ความประพฤติสวนตัว/การรักษาวินัย 
- ความนาเชื่อถือและมุงม่ันยืนหยัดในสิ่งที่ถกูตอง 
 

10  

รวม 100  
ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน      
(    )  ผานการประเมิน   (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60) 
(    )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
ระบุเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                         (ลงชื่อผูประเมิน)    
 (………………………………………………………….  
                             ตําแหนง     ………………………………………………………….. 
                                       วันท่ี        …………………………………………………………..  
ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 52  
(    )  ผานการประเมิน…………………………………………………………………………………………………….. 
(    )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   
                          (ลงชือ่ผูประเมิน) ………………………………………..  
                                   (วันท่ี) 
 

(………………………………………) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
……………………………………… 
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             เอกสารหมายเลข  3 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 1  หนาที่ความรับผดิชอบ 
1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2.  หนาที่ความรับผดิชอบของตําแหนงที่จะขอแตงตั้ง (ถาตําแหนงที่จะแตงตั้งเปนตําแหนงเดียวกับตําแหนงที่ดํารง 

อยูในปจจุบันใหระบ ุ “เชนเดียวกับขอ 1”) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

 

 
ตอนที่   2   สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอใหประเมิน   
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• ผลงานชิ้นท่ี 1 
• ชื่อผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
                              (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………
• ผลงานชิ้นท่ี 2    
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
                            (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………
• ผลงานชิ้นท่ี 3   
• ชื่อผลงาน :  ……………………………….. 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
                              (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………
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• กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน 
จํานวนผูรวมดําเนินการ…………คน  สัดสวนหรอืลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติ………คิดเปน  รอยละ………….. 
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
• การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง 
                                     (ไมเกิน  1  หนากระดาษ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 



    

  

นํ้าหอม/เล่ือนไหล/เวียนผลงาน 7 

17

 
 
ตอนที่ 3  การรบัรองผลงาน 
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
                 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                            ลงชื่อ ………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (…………………………………)  
                                         ตําแหนง …………………………………..  
                                            วันที่ …………………………………..  
   
2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน) 
                 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลกัษณะงานในการดําเนินการของผูขอรับการประเมิน ท่ีเสนอไวขางตน 
 ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง …………………………………..  
                                              วันที่ …………………………………..  
                                               ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                          ตําแหนง …………………………………..  
                                               วันที่ …………………………………..  
   
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
                 ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                 ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)  …………………………………………………………………………………………. 
                                            ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                          ตําแหนง …………………………………..  
                                          วันที่ …………………………………..  
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(ปกหนา) 

แบบแสดงรายละเอียด 
การเสนอผลงานพรอมเอกสารประกอบ 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)   ระดับ  7ว   

เรื่อง 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3………………………………………………………. 

 
 
 
 

เสนอโดย 
ชื่อ……………………………………. 

ตําแหนง………………………………………. 
สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวัด……. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
หมายเหตุ :  ใหจัดทําคนละ  4  เลม 
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สารบัญ 
 
                                                                                                          หนา 

1. ผลงานชิ้นที ่1    
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    
2. ผลงานชิ้นที ่2   
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    
3. ผลงานชิ้นที ่3     
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   
4. ภาคผนวก 
   4.1 เอกสารประกอบที่เกี่ยวของสําหรับผลงานชิ้นท่ี 1 
   4.2 เอกสารประกอบที่เกี่ยวของสําหรับผลงานชิ้นท่ี 2 
   4.3 เอกสารประกอบที่เกี่ยวของสําหรับผลงานชิ้นท่ี 3 
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• ผลงานชิ้นท่ี 1 
• ชื่อผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
 
                เนื้อหาของผลงานจะตองมีความยาวไมตํ่ากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกนิ  20  หนากระดาษ  A4 
(ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอกัษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไมตํ่ากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอ
หนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมนิผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นกําหนด 
 
                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
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• ผลงานชิ้นท่ี 2    
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
 
            เนื้อหาของผลงานจะตองมีความยาวไมตํ่ากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  20  หนากระดาษ A4 (ไม
รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกนิขนาด 16  และมีจํานวนบรรทดัตองไมตํ่ากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอ
หนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
            ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
 
                   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
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• ผลงานชิ้นท่ี 3   
• ชื่อผลงาน :  ……………………………….. 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏบัิติงาน 
 
            เนื้อหาของผลงานจะตองมีความยาวไมตํ่ากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  20  หนากระดาษ  A4 (ไม
รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกนิขนาด 16  และมีจํานวนบรรทดัตองไมตํ่ากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอ
หนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
            ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นกําหนด 
 
                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 


