
 

 

 
 
ที่  มท  0802.4/ว 90                                                                กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                                                                            ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                             29   เมษายน   2548 
 

เร่ือง   การปรบัปรุงหลักเกณฑในการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึน 
         (ในระดับควบ และนอกระดบัควบ) 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/57 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2546 
          2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/6778 ลงวันที่ 8 กันยายน 2546 
          3. หนังสือกองการเจาหนาที ่ที่ มท 0802.4/ว 99 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 
          4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/1789 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 

5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.3/ว 1187 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 
          6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/ว 1443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบตัิของผูที่จะเลื่อนระดับขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง 
   ทองถ่ินสําหรับตําแหนงในระดับควบ จาํนวน 1 ชุด 
                  2. หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบตัิของขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสําหรับผู   
                      ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ (นอกระดับควบ) ระดบั 4 ระดับ 5 ระดับ 6ว และระดับ 7ว  
                      จํานวน 2 ชุด 
                  3. แบบบญัชีรายชื่อผูขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึน  
                      สําหรับผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ จํานวน 1 ฉบบั 
  

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดหลักเกณฑการขอประเมินเพื่อแตงตั้งให 
ดํารงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงในระดับควบ  และนอกระดับควบ  โดยใหสงผลการ
ประเมินผลงานลวงหนา 1 เดือน และแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึนโดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ 1 ของ
รอบแตละเดือนที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ตามหนังสือที่อางถึง นั้น 

เพ่ือใหการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนเปนไปตาม 
ขอเท็จจริง  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยสรุปประเด็นไดดังนี้ 
  1. ปรับปรุงหลักเกณฑการเลื่อนระดับขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึน
สําหรับตาํแหนงในระดบัควบโดยใหสงผลการประเมินลวงหนาไดกอน  2   เดือนนับถึงวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยใหมีผลไมกอนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวน และไมกอนวันที่สงผลการประเมินใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 

 
/2. ปรับปรุง…. 

 

(สําเนา) 
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2. ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาํหรับแตงตั้งขาราชการใหดํารง 

ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ (นอกระดับควบ) ระดบั 4 ระดับ 5 ระดับ 6ว  
และระดบั 7ว โดยใหสงแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินลวงหนาไดกอน 2 เดือนนับถึง 
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ และแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับทีสู่งข้ึนโดยใหมผีลไมกอน 
วันที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับคําขอประเมินบุคคลที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถ
นําไปประกอบการพิจารณาไดทันท ีโดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสาํคญัของผลงาน และไมกอน
วันที่ผูนั้นมคีณุสมบัตคิรบถวน  

3.  ปรับปรุงหลักเกณฑคุณสมบัติของการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที ่
สูงข้ึนสําหรับผูปฏิบตัิงานทีม่ีประสบการณ (นอกระดบัควบ) ระดบั 4  และระดับ 5  ซึ่งเดิมกําหนดใหผูขอ
ประเมินจะตองมีคุณสมบัติการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่ต่ํากวาระดับ
ของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ และปฏิบตัิหนาที่ในสายงานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป   
โดยใหยกเลิกคุณสมบตัิเฉพาะกรณีดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของสาํนักงาน ก.พ. 
 

ทั้งน้ี   หลักเกณฑที่กาํหนดตามขอ  1 - 3  ใหมีผลตั้งแตวันที ่  29  เมษายน  2548  
และไมมีผลกระทบกับการใดที่ไดดําเนินการโดยชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวกอนหลักเกณฑ
น้ีใชบังคบั ทั้งน้ี  ผูที่ย่ืนขอประเมินกอนหลักเกณฑน้ีใชบังคับ หากยังไมไดรับการแตงตั้งในวันที่หลักเกณฑ
น้ีใชบังคบัใหใชหลักเกณฑน้ีโดยการแตงตั้งตองไมกอนวันที่หลักเกณฑน้ีใชบังคับ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงทองถ่ินจังหวัดเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัตติอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายสาโรช คัชมาตย 

  อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
กองการเจาหนาที ่
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
โทร. 0-2243-6636 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ     กจ. (กง.วผ.)                     โทร.  0-2243 - 6636  
ที่   มท 0802.4/ว 89                          วันที ่   29   เมษายน  2548 
เร่ือง   การปรบัปรุงหลักเกณฑในการประเมนิบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
         (ในระดับควบและนอกระดับควบ) 
 

เรียน   ผูบริหารหนวยงานในสังกัด สถ. 
 

ตามที ่ สถ. ไดกําหนดหลักเกณฑการขอประเมินเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงในระดับควบ และนอกระดับควบ โดยใหสงผลการประเมินผลงานลวงหนา 1 เดือน และแตงตั้ง 
ใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ของรอบแตละเดือนที่ สถ. กําหนด ตามหนังสือ สถ. ที่  
มท 0802.3/ว 1187  ลว. 13 ส.ค. 2547,  ที่ มท 0802.4/ว 1443   ลว. 17 ก.ย.  2547, บันทึก กจ. ที ่มท 0802.4/56 
ลว. 5  มี.ค. 2546,  ที่  มท  0802.4/1573  ลว. 5 ก.ย. 2546,  ที่ มท 0802.4/ ว 99  ลว. 23  มี.ค. 2547, และ ที่ มท 
0802.4/ว 476 ลว. 8 พ.ย. 2547  นั้น 
 

เพื่อใหการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเปนไปตามขอเท็จจริง 
สถ. จึงไดปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยสรุปประเด็นไดดังน้ี 
  1. ปรับปรุงหลกัเกณฑการเลื่อนระดับขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงในระดับควบโดยใหสงผลการประเมินลวงหนาไดกอน 2 เดือนนับถึงวันที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยใหมีผลไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 
และไมกอนวันที่สงผลการประเมินให สถ. ทราบ 

2.  ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาํหรบัแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงใน 
ระดับที่สูงขึ้นสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (นอกระดับควบ) ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6ว และระดับ 7ว โดยใหสง
แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินลวงหนาไดกอน 2  เดือนนับถึงวันที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยใหมีผลไมกอนวันที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน
ไดรับคําขอประเมินบุคคลที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไม
ตอง 
แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวน  

3.  ปรับปรุงหลักเกณฑคุณสมบัติของการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (นอกระดับควบ) ระดับ 4  และระดับ 5  ซ่ึงเดิมกําหนดใหผูขอประเมิน
จะตองมีคุณสมบัติการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนง 
ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ และปฏิบัติหนาที่ในสายงานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยใหยกเลิก
คุณสมบัติเฉพาะกรณีดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงาน ก.พ. 
 

ทั้งน้ี   หลักเกณฑที่กาํหนดตามขอ  1 - 3  ใหมีผลตั้งแตวันที ่  29  เมษายน  2548  
และไมมีผลกระทบกับการใดที่ไดดําเนินการโดยชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวกอนหลักเกณฑ
น้ีใชบังคบั ทั้งน้ี ผูที่ย่ืนขอประเมินกอนหลักเกณฑน้ีใชบังคับ หากยังไมไดรับการแตงตั้งในวันทีห่ลักเกณฑ
น้ีใชบังคบัใหใชหลักเกณฑน้ีโดยการแตงตั้งตองไมกอนวันที่หลักเกณฑน้ีใชบังคับ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงขาราชการในสังกัดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 
 

นายสาโรช คัชมาตย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

(สําเนา) 



 

S/D:MD/พิมล/แนวทางเลื่อนระดับ 47.doc 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

 
หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะไดเล่ือนระดับขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สําหรับตําแหนงในระดับควบ 
แนบทายหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/ว 90  ลงวันที่  29 เมษายน  2548 

แนบทายบันทกึกองการเจาหนาที ่ที่ มท 0802.4/ว 89  ลงวันที่  29  เมษายน  2548 
………………………….. 

 การเลื่อนระดับขาราชการกรณีไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้น  
มีหลักเกณฑดังนี้ 
 1. การเลื่อนขาราชการระดับ 1 ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 2 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 1  ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 เปนผูที่ไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป กําหนดระยะ 
เวลา 5 ป   ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูที่ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด ใหใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงได 

1.2 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ หรืองานอื่นที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 2. การเลื่อนขาราชการระดับ 2  ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 2   ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    2.1 ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
       2.2 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ หรืองานอื่นที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 3. การเลื่อนขาราชการระดับ 3 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3 ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    3.1 ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
             3.2 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ หรืองานอื่นที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 การเลื่อนระดับขาราชการ กรณีไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้น           
มีหลักเกณฑดังนี้ 
 1. การเลื่อนขาราชการระดับ 2 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 1 ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่จะเลื่อนระดับ ไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ 3 คือ  
ข้ัน 6,210 บาท 

1.2 ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป  โดยปฏิบัติราชการ 
เก่ียวกับงานในตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ หรืองานอื่นที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 2. การเลื่อนขาราชการระดับ 3 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 2  ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     2.1 ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่จะเลื่อนระดับ ไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ 4 คือ 
ข้ัน 7,610 บาท 
    2.2 ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวา  ระดับ 2 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนง
ที่จะเลื่อนระดับ หรือ งานอื่นที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 3. การเลื่อนขาราชการระดับ 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 5 ของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3  ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    3.1 ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่จะเลื่อนระดับ ไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ 5 คือ  
ข้ัน 9,320 บาท 
             3.2 ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตาํแหนงไม
ต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่จะ
เล่ือนระดับ หรืองานอื่นที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 
หมายเหตุ  1. ขาราชการที่จะไดรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในแต
ละระดับจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว (ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้น ๆ และ
หนังสือเวียนของ ก.พ.) เชน คุณสมบัติ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และอัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่ขอ
เล่ือนระดับ 

   2. ขาราชการที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการใหดํารงตําแหนงระดับ 3  หากไดรับวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงกอนหรือหลังเขารับราชการตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานในตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป จึงจะไดรับการพิจารณาให
เล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 4  ในอันดับเงินเดือนขั้น 7,610 บาท   หลังจากนั้นก็สามารถใชวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ขอปรับอันดับเงินเดือนตามวุฒิ   เปนข้ัน 8,870 บาท การยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับ
เงินเดือนใหไดรับตามวุฒินั้น ใหกระทําในคราวเดียวกันกับการสงแบบประเมินฯ เพ่ือเล่ือนระดับ  โดยให
สํานัก/กอง/สํานักงานทองถ่ินจังหวัด ระบุเพ่ิมเติมวาขอปรับเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิและเพ่ิมวุฒิใน  ก.พ. 7 
พรอมกับแนบสําเนาปริญญาบัตรของขาราชการที่ไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จํานวน 3 ชุด มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดวย 
    3. ผูที่โอนมารับราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 3  หากไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 4 แลว ยังมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑการเลื่อนระดับจากระดับ 4 ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 5 อีก  จะตองดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4  ที่ไดรับการเลื่อนระดับแลวอีกไมนอยกวา  1 ป  จึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 ได  
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     4. ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) กรณีที่ไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 และที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2548  เร่ือง การยายหรือโอน ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น  หากไดรับการเลื่อน
ระดับขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 4 แลว  ยังมี คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 5 จะตองดํารงตําแหนงระดับ 4 ที่ไดรับการเลื่อนระดับแลวอีก ไมนอยกวา 1 ป  จึงจะไดรับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงระดับ 5  
     5. ขาราชการที่อยูระหวางการลาศึกษาตอทั้งในและนอกประเทศ ลาฝกอบรมและดูงานใน
ตางประเทศ และลาบวช  การสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะพิจารณาเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึน  เมื่อขาราชการ ผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามปกติแลวและมีคุณสมบัติครบถวน   แตตอง
ไมกอนวันที่แจงผลการประเมินเลื่อนระดับใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
          6. กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะพิจารณาเปนรายกรณีไป 
 

………………………………………. 
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แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

สําหรับตําแหนงระดับควบ ปงบประมาณ …………….. 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 

1. ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. ปจจุบนัดาํรงตําแหนง ………………………………………..ระดับ ………..กลุมงาน/ฝาย ………………..………………………    
    สํานัก/กอง ………………..………………………    เงินเดือนปจจุบัน…………… บาท  เงินเดือนในปงบประมาณ 
   ที่แลว (1 เม.ย. ของปงบประมาณที่แลว) .…………..บาท 
3. เร่ิมรับราชการเมื่อวันที่ ……. เดือน …..…………. พ.ศ. ………………. รวมอายุราชการ ……….. ป ……... เดือน 

4. วุฒิการศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. หนาที่ความรับผิดชอบ   
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถาม)ี 
    . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2   การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนตําแหนง 

ระดับการประเมินและคะแนนที่ได 

รายการประเมิน ดีมาก 
(17-20) 

ดี     
(13-16) 

พอใช 
(10-12) 

ตองแกไข 
(1–9) 

หมายเหตุ 

1. งานที่ปฏิบตั ิ (คะแนนเต็ม 100) 
1.1 ความรอบรูและความจดัเจนงานในหนาที่     

(20 คะแนน) 
1.2 ปริมาณงานทีป่ฏิบัตไิด          (20 คะแนน) 
1.3 ความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน (20 คะแนน) 
1.4 คุณภาพของงานที่ปฏิบัตไิด     (20 คะแนน) 
1.5 ประสบการณและความชํานาญ (20 คะแนน) 

ในงานที่ปฏิบตั ิ

     

คะแนนรวมสําหรับงานที่ปฏิบัต ิ      

2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสาํคัญสาํหรับ    
    การปฏิบัตงิานในตาํแหนงที่ประเมนิ  
    (คะแนนเตม็ 100) 
   2.1 ความประพฤติและนิสัย      (20 คะแนน) 
   2.2 ความรับผิดชอบตอหนาที ่   (20 คะแนน) 
   2.3 ความซือ่ตรงตอหนาที่        (20 คะแนน) 
   2.4 ความวิริยะอุตสาหะ           (20 คะแนน) 
   2.5 บุคลิกภาพและทวงทีวาจา    (20 คะแนน) 
 

     

คะแนนรวมสําหรับคุณลักษณะเฉพาะบคุคล      

คะแนนรวมทั้งสิ้น  

 
เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะถือวาผานการประเมิน จะตองไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
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ตอนที่ 3  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูประเมิน  1. กรณีขาราชการสังกัดสํานกังานทองถ่ินจงัหวัด/อําเภอ ใหทองถ่ินจังหวัด 
                                    เปนผูประเมนิ 
                                2. กรณีขาราชการสังกัดสํานัก/กองตาง ๆ ใหหัวหนาฝายหรือหัวหนากลุมงาน 
                                    เปนผูประเมนิ 
 
          ผานการประเมิน 
          ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)…………………..……………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปความเหน็ทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                               (ลงช่ือ)………………………………………………………ผูประเมิน 
                                                                          (…………………………………………..) 
                                                               ตําแหนง ………………………………………………………………… 
                                                                       วันที่  ………………………………………… 
 
ความเห็นของนายอําเภอ (กรณีขาราชการที่สังกัด 
ทองถ่ินจังหวัด ที่ปฏิบัติหนาที่ที่อําเภอ) 
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………………. 
              (…………………………………………………..) 
     ตําแหนง……………………………………………………. 
     วันที่…………………………………………………………. 

ความเห็นของผูอํานวยการสวน (ถามี) 
        ผานการประเมิน 
        ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………… 
…………………………………………………………………………… 
        สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ……… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………………. 
              (…………………………………………………..) 
     ตําแหนง……………………………………………………. 
     วันที่…………………………………………………………. 
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ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ฯลฯ 
          เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคบับัญชาขางตน 
          ไมเห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาขางตน 
 
           สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
                                                                 (ลงช่ือ) ……………………………………………………. 
                                                                               (………………………………………) 
                                                                 ตําแหนง ………………………………………………….. 
                                                                          วันที่  ……………………… 
 
 

ขอเสนอของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ 
 
            ผูรับการประเมินมีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และอยูในเกณฑที่อาจเลื่อน
ระดับขึ้นแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัที่สูงข้ึนได ไมกอนวันที…่……..เดือน……….…………………...พ.ศ…………… 
 
                                                                 (ลงช่ือ) ……………………………………………………. 
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กําหนดระยะเวลาการเลื่อนระดับและการสงแบบประเมินบุคคล 
เพื่อเล่ือนระดับขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้สําหรับตําแหนงในระดับควบ 

 
ครั้ง
ที่ รอบการจัดทําคําสั่ง สํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

สงแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

 1 ธันวาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 มกราคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 กุมภาพันธของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 มีนาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
31 มีนาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 มิถุนายนของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 กรกฎาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 สิงหาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 1 กันยายนของปที่จะเลื่อนระดับ 
30 กันยายนของปที่จะเลื่อนระดับ 

ภายในวันที ่10 พฤศจิกายนของปที่จะเลื่อนระดบั 
ภายในวันที ่10 ธันวาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 มกราคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 กุมภาพันธของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 กุมภาพันธของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 พฤษภาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 มิถุนายนของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 กรกฎาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 สิงหาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
ภายในวันที ่10 สิงหาคมของปที่จะเลื่อนระดับ 
 
 

อนุโลมใหผูบงัคับบญัชา   
ช้ันตนประเมนิผลฯ เปนการ
ลวงหนากอนที่ผูนั้นจะมี   
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ
ที่สามารถเลื่อนระดับไดไม
เกิน 2 เดือน และจะ
พิจารณาเลื่อนระดับเฉพาะ
แบบประเมินผลฯ สงถึงกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ภายในกําหนดเทานัน้ โดย
ถือเอาวันที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินลงรับ
เอกสารดังกลาวเปนสําคัญ 

 
หมายเหตุ   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะเลื่อนระดับขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที ่

     สูงข้ึน สําหรับตําแหนงในระดบัควบ  เมื่อบุคคลนัน้มีคุณสมบตัคิรบถวน และผูบังคบับญัชาได 
     ประเมินบคุคลเพื่อใหเล่ือนระดับแลว  โดยใหมีผลการเลื่อนระดับตั้งแตวันที่ผูประเมินฯ มี 
     คุณสมบัติครบถวน  แตตองไมกอนวันที่แจงผลการประเมินใหกรมสงเสริมการปกครอง 
     ทองถิ่นทราบ 

 
 

…………………………………. 
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สิ่งที่สงมาดวย 2 
หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (นอกระดับควบ) 
ระดับ 4 ระดับ 5  และระดับ 6ว 

(แนบทายหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/ว 90  ลงวันที่  29 เมษายน 2548) 
(แนบทายหนงัสือกองการเจาหนาที ่ที่ มท 0802.4/ว 89  ลงวันที่  29 เมษายน 2548)                          

--------------------- 
ขาราชการที่สามารถยื่นคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

สําหรับตาํแหนงผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ  (นอกระดับควบ) ระดับ 4 ระดับ 5 และระดบั 6ว  สามารถ
ย่ืนคาํขอประเมินบุคคลและผลงานไดเปนการลวงหนา กอนที่ขาราชการผูนั้นจะมีคณุสมบัตคิรบถวนตาม
หลักเกณฑไดกอน  2 เดือน  โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

1.1  การตรวจคุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนคําขอประเมินเล่ือนในระดับ 4 ทั่วไป และ 5 ทั่วไป 
 1.1.1. การประเมินเล่ือนเปนระดับ 4 ทั่วไป 
  (1)  ดํารงตําแหนงระดับ 3 มาแลวไมนอยกวา 2 ป  หรือ  ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา      

ระดับ 2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
  (2) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/หรือสายงานที่เก่ียวของเก้ือกูลแยกตาม 

คุณวุฒิที่ใชเขาสูสายงาน  ดังนี้ 
- ระยะเวลา 9 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิ ม.3/มศ.3/ม.6 
- ระยะเวลา 8 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร ม.ปลาย (วช.1) 
- ระยะเวลา 6 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร ปวช. 

1.1.2. การประเมินเล่ือนเปนระดับ 5 ทั่วไป 
  (1)  ดํารงตําแหนงระดับ 4  มาแลวไมนอยกวา  2 ป  หรือ  ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา      

ระดับ 3 มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/หรือสายงานที่เก่ียวของเก้ือกูลแยกตาม 

คุณวุฒิที่ใชเขาสูสายงาน  ดังนี้ 
- ระยะเวลา 11 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิ ม.3/มศ.3/ม.6 
- ระยะเวลา 10 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร ม.ปลาย (วช.1) 
- ระยะเวลา 8 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร ปวช. (วช.2) 
- ระยะเวลา 7 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิ ปวท./อนุปริญญา 2 ป 
- ระยะเวลา 6 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิ ปวส.  
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1.1.3. กลุมตําแหนงสายงานที่เร่ิมจากระดับ 1 และ ระดับ 2      
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
- เจาหนาที่ปกครอง  
- เจาหนาที่บันทกึขอมูล  
- เจาหนาทีธุ่รการ 
- เจาพนักงานธุรการ  
- เจาหนาทีพ่ัสดุ  
- เจาหนาที่การเงนิและบัญชี 
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

- นายชางภาพ  
-    นายชางศิลป  

 
ทั้งนี้  ผูขอประเมินดํารงตําแหนงอ่ืนที่อยูในกลุมเดียวกัน ใหสามารถนําระยะเวลาในการดํารง

ตําแหนงดังกลาวมานับรวมเปนระยะขั้นต่ําในสายงานที่เก่ียวของหรือสายงานเกื้อกูลกันไดเพ่ือประโยชนในการ
ดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนไดเต็มเวลา  

1.2 การตรวจคุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนคําขอประเมินเล่ือนในระดับ 6ว  
  1.2.1. การประเมินเล่ือนเปนระดับ 6ว 
(1) ดํารงตําแหนงระดับ 5 มาแลวไมนอยกวา  2 ป  หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 

 มาแลวไมนอยกวา 4 ป  และ 
(2) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/หรือสายงานที่เก่ียวของเก้ือกูลแยกตามคุณวุฒิ 

ที่ใชเขาสูสายงาน  ดังนี้ 
- ระยะเวลา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือ                     

วุฒิบัตรโรงเรียนปลัดอําเภอ (กรณีตําแหนงเจาพนักงานปกครอง) 
- ระยะเวลา 4 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท 
- ระยะเวลา 2 ป  สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.2.2. กลุมตําแหนงสายงานที่เร่ิมจากระดับ 3      
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
- เจาพนักงานปกครอง    
- นักวิชาการปกครอง   
- บุคลากร                      
- เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป   
- นักวิชาการประชาสัมพันธ  
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน                        
- นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
- นักวิชาการศึกษา 

- นักวิชาการคลัง            
- นักวิชาการเงิน           
และบัญชี                     
- เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 

- นิติกร - นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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ทั้งนี้ การนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอ่ืนของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ที่อยูใน
กลุมเดียวกันกับตําแหนงที่ขอรับการประเมินมานับระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่เก่ียวของตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  และระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงสามารถนับเกื้อกูลกันไดเต็ม
เวลา สําหรับ กรณีตําแหนงในสายงานที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันและตําแหนงที่จะแตงตั้งเปนสายงานที่
ไมอยูในกลุมเดียวกัน เปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ให อ.ก.พ.กรม ฯ พิจารณาเปนราย ๆ 
ไป 

1.2.3. การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 (สายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2)  

สําหรับกรณีการนําระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่ไมไดเร่ิมตนจาก 
ระดับ 3  อนุมัติใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนงในระดับ 3 ข้ึนไป  และตองไมกอนวันที่ผูขอประเมิน
ไดรับวุฒิปริญญาตรีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอประเมิน   โดยใหนับระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนงนั้นมาเกื้อกูลไดไมเกินครึ่งหน่ึงในระยะเวลาดังกลาว และ  ขาราชการตองดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  แลวไมนอยกวา 1 ป ทั้งนี้ ผูขอประเมินฯ จะตองดําเนินการจัดทําแบบ
แสดงรายละเอียด ฯ แบบเกื้อกูล (แบบ กก.1) (จัดสงใหกรม ฯ จํานวน 1 ชุด พรอมแผนดิสก ไมตองรวม
เลมเขากับผลงาน) 

1.3 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   1.3.1 ขาราชการที่จะขอประเมินสําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 1 และระดับ 
2  
เพ่ือเล่ือนตําแหนงเปนระดับ 4  หรือระดับ 5 ใหกรอกรายละเอียดในเอกสารตาง ๆ จํานวน 4 ชุด  ดังนี้ 

ก. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  (แบบเอกสารหมายเลข 1) 
ข. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลสําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก 

ระดับ 1 และระดับ 2 (แบบเอกสารหมายเลข 2) 
     ค. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก 

ระดับ 1 และระดับ 2 (แบบเอกสารหมายเลข 3) 
      ง. ใหผูขอรับการประเมิน จัดทําผลงานที่เปนผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานในตําแหนงที่            
ขอรับการประเมิน จํานวนไมนอยกวา 2 ช้ิน         
       ทั้งนี้ เอกสาร ก.ข. และ ค. ใหจัดรวมเขาในเลมเดียวกัน โดยจัดทํา จํานวน 4 เลม 

1.3.2 ขาราชการที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร นายชางคิลป และ 
นายชางภาพ  ซึ่งเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ระดับ 2   ที่จะขอประเมินเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงระดับ 6  และผูขอประเมินซึ่งดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 3   เพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงระดับ 6 ว  ใหกรอกรายละเอียดในเอกสารตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

       ก. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  (แบบเอกสารหมายเลข 1) 
       ข. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลสําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก 

ระดับ 3 (แบบเอกสารหมายเลข 2) 
       ค. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก 

ระดับ 3 (แบบเอกสารหมายเลข 3) 
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         ง. ใหผูขอรับการประเมินจัดทําผลงาน ซึ่งเปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ที่ขอประเมิน จํานวนไมนอยกวา 2 ช้ิน ยกเวนผูขอรับการประเมินในสายงานนิติการ (ตําแหนงนิติกร)            
ใหจัดทําผลงานซึ่งเปนผลสําเร็จของงาน จํานวน 3 ช้ิน (3  เร่ือง) 

         ทั้งนี้ เอกสาร ก.ข. และ ค. ใหจัดรวมเขาในเลมเดียวกัน โดยจัดทํา จํานวน 4 เลม 

1.4 ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมินตรวจสอบและประเมินบุคคล ดังน้ี 
1.4.1 ขาราชการในสังกัดสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

  ก. ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ หัวหนากลุมงาน หรือหัวหนาฝาย  
  ข. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป คือ ผูอํานวยการสวน  
  ค. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ คือ ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

1.4.2  ขาราชการในสังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 
ก. ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ ทองถ่ินจังหวัด 
ข. กรณีขาราชการที่สังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่ในอําเภอใหผาน

ความเห็นชอบของนายอําเภอที่ขาราชการผูนั้นไดปฏิบัติงานอยู 
                            ค. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1  ระดับ  คือ ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

          ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการใหผูบังคับบัญชาตามขอ 1.4 พิจารณา 
กําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ  คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวใหเปนคะแนน โดยใชเกณฑ
การใหคะแนนโดยประมาณ ดังนี้ 
     ดีมาก   หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100  ของคะแนนเต็ม 
     ดี     หมายถึง ไดคะแนน  71 – 90  ของคะแนนเต็ม 
     พอใช   หมายถึง ไดคะแนน  61 – 70  ของคะแนนเต็ม 
     ตองแกไข  หมายถึง ไดคะแนนนอยกวา 60   ของคะแนนเต็ม 
 

ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 และ 
ผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลองวาผาน    จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคลแลวจึงจะเสนอผลงานตอไปได ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นกรณี 
ที่ผานและไมผานแตกตางกันใหเสนอผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
           ในกรณีที่ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการ 
ปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง   แจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวา       
มีส่ิงใดที่ตองปรับปรุง แกไข  เพ่ือใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป 

ใหผูบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปตรวจสอบและใหคํารับรอง 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  ทั้งนี้   หากผลงานหรือผล 
การปฏิบัติงานที่ผูขอรับการประเมินเสนอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณา มิใชผลงานหรือ 
ผลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมิน   ผูบังคับบัญชาที่รับรองผลการปฏิบัติงานจะตองรวมรับ 
ผิดชอบกับผูขอประเมินดวย 
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ขั้นตอนที่ 2  การขอประเมินผลงาน 
2.1 ขอแนะนําในการสงผลงาน 

                    เมื่อสํานัก/กอง/สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาวาผูขอประเมินมีคุณสมบัติครบถวน 
ที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนแลว ใหดําเนินการรวบรวมและจัดสงเอกสารผลงานให 
กองการเจาหนาที่  ดังนี้  
  2.1.1  บัญชีรายชื่อผูที่ย่ืนขอรับการประเมิน แยกตามตําแหนง และระดับ จํานวน 1 ชุด 
                     2.1.2   ผลงานที่ขอรับการประเมิน  จํานวน 4 เลม   โดยแตละเลม ประกอบดวย 

     2.1.2.1  แบบคําขอประเมินบุคคล  
              (1)  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
              (2)  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

 (3) แบบแสดงระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานที่สามารถนํา 
มาใชนับระยะเวลาที่เก่ียวของหรือระยะเวลาเกื้อกูล (สําหรับสายงานนิติการ)           

2.1.2.2 รายละเอียดผลงาน พรอมเอกสารประกอบโดยละเอียด (ภาคผนวก    
เชน  คําส่ังมอบหมายงาน   รายละเอียดของขอมูลที่เก่ียวของกับผลงาน) 

2.2 ขอแนะนําและแนวทางการจัดทําผลงาน 
                    อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหผูขอรับการประเมินจะตองเสนอผลงาน  
ซึ่งสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมีลักษณะดังนี้ 

(1) ผลงานที่จะนํามาใชในการประเมินควรเปนผลการปฏิบัติงาน หรือผลสําเร็จของงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมินจริง  โดยไมจําเปนตอง
มีการจัดทําผลงานขึ้นใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ 
                    (2)  เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรู   ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ  
ประสบการณที่ส่ังสมมาในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ และอาจนําผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ   นอกเหนือหนาที่รับผิดชอบของตําแหนงหรือผลการปฏิบัติงานหรือ 
ผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินได 
ตามความเหมาะสม 
                    (3)  ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต  คุณภาพ ความยุงยาก ซับซอนในการ
ดําเนินงาน  ประโยชนของผลงาน  ความรู ความชํานาญงาน  และประสบการณที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว  โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 
                           -   เปนผลงานที่จัดทําข้ึนในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะ 
ขอประเมิน 1  ระดับในแตละสายงาน 
                           -  ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
                           -  กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคนจะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการ
ประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใดหรือเปนสัดสวนเทาใดและมีคํารับรองจากผูมี
สวนรวมในผลงานนั้นและจากผูบังคับบัญชาดวย 
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              (4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนระดับขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 
แลวจะนํามาเสนอใหประเมินเลื่อนระดับขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนอีกไมได 

กลาวโดยสรุป  ตามหลักเกณฑขางตนผลงานที่จะนํามาประเมินควรมีลักษณะเปน 
ผลงานที่มีลักษณะเปนรูปธรรม  แสดงใหเห็นถึงการนําความรู  ความสามารถ   และประสบการณไป 
ใชในการผลิตผลงานที่ตรงตามตําแหนงและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอการสงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความ            
ตองการของประชาชน 

2.3  เน้ือหาของผลงาน   มีดังนี้ 
 2.3.1 ผูขอประเมินสําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 1 และระดับ 2   

เพื่อเล่ือนตําแหนงเปนระดับ 4  และระดับ 5   จะตองจัดทําผลงานที่ประสบความสําเร็จจํานวน 2 ช้ิน   
และตองเปนผลงานที่ปฏิบัติในระหวางดํารงตําแหนงปจจุบัน ไมเกินกวา 2 ป  ซึ่งการจัดทําผลงานใหมี 
สวนประกอบของเนื้อหาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   (1)  ช่ือผลงาน 

   (2)  ระยะเวลาที่ดําเนินการ 
        (3)  ที่มาของผลงาน 
          ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่นําเสนอมีที่มาอยางไร  เชน  ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรค การมอบหมายหรือส่ังการของผูบังคับบัญชา หรืองานในความรับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่ 
        (4)  สรุปขั้นตอนในการดําเนินการ 
                  ตองแสดงใหชัดเจนวาในการดําเนินการนั้นมีก่ีข้ันตอน  และแตละข้ันตอน 

ดําเนินการอยางไร ปริมาณงานเทาใด  มีปญหาอุปสรรคหรือไม  ทั้งนี้ผูขอประเมินควรบรรยายใหเห็นวา            
ในการดําเนินการนั้น  ผูขอประเมินไดใชความรูความสามารถ ประสบการณ ระเบียบกฎหมายใด ในการ            
ดําเนินการใหผลงานนั้นๆ  ประสบความสําเร็จ 

       (5) สรุปปญหาความยุงยากของผลงาน 
                 ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่ทําเสนอมีปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน 

เปนอยางไร   
(6) ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาของผลงาน   โดยผูขอประเมินอาจ         

ใหขอแนะนําในการแกไขปญหานั้นดวยจากปญหาหรืออุปสรรคของผลงานที่นําเสนอ   
       (7) การนําผลงานไปใชประโยชน 
                 ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่เกิดขึ้นใหประโยชนตอประชาชน องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  และตอบสนองนโยบายของทางราชการอยางไร  และประสบผลสําเร็จในรูปใด 
          (8) ภาคผนวก 
                 ใหแนบเอกสาร   หลักฐานที่ใชอางอิงวาผลงานที่นําเสนอเปนผลงานที่เกิดขึ้น            

จากการปฏิบัติงานจริงของผูขอประเมินเพื่อเล่ือนระดับ เชน  คําส่ังมอบหมายใหปฏิบัติงาน  วุฒิบัตร และ            
รายละเอียดของขอมูลที่เก่ียวของกับผลงาน  รูปถายผลงาน (ในกรณีที่จําเปน)   ฯลฯ 
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                    2.3.2 ผูขอประเมินในตําแหนงเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร  นายชางศิลป  และ            
นายชางภาพ  ซึ่งเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 1  ระดับ 2   เพื่อขอประเมินแตงตั้ง            
เปนระดับ 6   และผูขอประเมินสําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก ระดับ 3  เพื่อแตงตั้งเปน            
ระดับ 6ว     ใหนําเสนอผลงานที่สอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยเปนผลงาน            
ที่ประสบความสําเร็จที่เก่ียวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมิน และแสดงใหเห็นถึงการ            
ใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ  ทักษะ ประสบการณที่ส่ังสมมาในการปฏิบัติงาน และ ผลสัมฤทธิ์            
ของงานเปนที่ประจักษ    ซึ่งไดปฏิบัติในระหวางดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันไมเกินกวา 2  ป    โดยมี            
สวนประกอบของเนื้อหาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

     (1) ช่ือผลงาน 
     (2) ระยะเวลาที่ดําเนินการ 

(3) ที่มาและขอบเขตของผลงาน   
       เปนผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

ในตําแหนงที่ขอรับการประเมิน  และสนองนโยบายของสวนราชการ  โดยใหระบุวาเปนผลงานที่เปน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หรือการมอบหมายสั่งการของผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติ  และอาจนําผลงานหรือ         
ผลสําเร็จของงานที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลมาใชประกอบไดตามความเหมาะสม  
                         (4) กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ตองแสดงใหเห็นวาในการ 
ดําเนินการไดนํากฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เก่ียวของใด ๆ  มาปรับใชอยางไรบาง 
                               (5) วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ตองแสดงใหเห็นชัดเจน 
ถึงข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
                                       -  มีก่ีข้ันตอนแตละข้ันตอนดําเนินการอยางไร  และปริมาณงานมีจํานวน
เทาใด 
                                       -  มีเง่ือนไขเวลาในการปฏิบัติหรือไม   
                                       -  มีรูปแบบความความซับซอนในการปฏิบัติอยางไร  

                  -  ผูขอรับการประเมินมีวิธีการอยางไรในการดําเนินการใหผลงานนั้น 
ประสบความสําเร็จ  เชน 

- ความรู  ไดแก  การใชความรูจากคุณวุฒิที่เขาสูสายงานในการ 
อํานวยการใหงานประสบความสําเร็จ 

- ความชํานาญงาน ไดแก การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลานอย   
ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ  คําส่ัง ฯลฯ    ตลอดจนแบบแผนของทางราชการ  และใชเครื่องมือ 
ดังกลาวปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน   ใหความเห็นเกี่ยวกับจุดออน หรือขอบกพรองของ 
เครื่องมือดังกลาวไดตามสมควร 

- ประสบการณ  ไดแก การผานงานจนสามารถทราบขอดี ขอเสีย  
จุดออนของระบบงาน กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง ฯลฯ  เคยเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญทางราชการที่มีผล 
ตอระบบงานทั้งทางบวกและทางลบ  ไดรับการฝกอบรมการดูงานเขาประชุมในแวดวงวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูน            
ประสบการณทั้งในและนอกสวนราชการนั้น 
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                             โดยผลงานตองมีคุณภาพ เปนที่เช่ือถือได  ถูกตองตามหลักวิชาการ  เทคนิค   
วิธีการ  สมเหตุสมผล มีความชัดเจนในการใชถอยคํา   ตองสามารถสื่อความหมายไดดี  มีความสมบูรณ 
ของเนื้อหาและรายละเอียด  เปนผลงาน ที่บรรลุเปาหมายสนองนโยบายของสวนราชการ  กอใหเกิด 
ความประหยัดเวลาและงบประมาณ  และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เปนตน 
                                (6) ประโยชนของผลงาน   

     ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่ไดปฏิบัตินั้นมีประโยชนตอประชาชน ประเทศชาติ  
หนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอื่น  รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน  อีกทั้งสามารถเปนแนวทางหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการปฏิบัติงานได   
                    (7) ปญหาอุปสรรค    
                                     ผลงานที่นําเสนอนั้นมีปญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัติหรือในสวน
อ่ืนที่เก่ียวของอยางไร   
                    (8) ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   จากปญหาหรืออุปสรรคของ 
ผลงานที่นําเสนอ  ผูขอประเมินไดมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร  เสนอวิธีการแกไขใหปญหาอุปสรรค 
หมดส้ินไปอยางไร  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติกับผูอ่ืนตอไปได 

(9) ภาคผนวก ใหแนบเอกสาร หลักฐานที่ใชอางอิงวาผลงานที่นําเสนอเปน       
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงของผูขอประเมินเพื่อเล่ือนระดับ เชน  คําส่ังมอบหมายใหปฏิบัติงาน  
วุฒิบัตร และรายละเอียดของขอมูลที่เก่ียวของกับผลงาน  รูปถายผลงาน (ในกรณีที่จําเปน)   ฯลฯ 
                            ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําผลงาน            
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 6  และ 6 ว     ดังนี้ 

    สายงานในตําแหนงเจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร  นายชางศิลป  และนายชางภาพ     
                        กําหนดใหผูขอรับการประเมิน จะตองเสนอผลงานที่ประสบความสําเร็จ            
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน 2 ช้ิน        

สายงานวิชาการทั่วไป และสายงานการเงินและบัญชี 
กําหนดใหผูขอรับการประเมินในสายงานวิชาการทั่วไป และสายงานการเงินและบัญชี  

จะตองเสนอผลงานที่ประสบความสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
จํานวน 2 ช้ิน  

                         สายงานนิติการ   
         กําหนดใหผูขอรับการประเมินในสายงานนิติการ(ตําแหนงนิติกร) จะตองเสนอ            
ผลงานที่ประสบความสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน 3 ช้ิน  

2.3.3 เง่ือนไขที่สําคัญ   
                 สําหรับการจัดทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินจะตองไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยา 

นิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  หรือสวนหนึ่งของการฝก 
อบรม  กรณีเปนผลงานรวมกันกับบุคคลอื่น  ตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการ 
จัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใดและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน และจาก 
ผูบังคับบัญชา    
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          - ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนแลว   
จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนอีกไมได 

      - เน้ือหาของผลงานแตละชิ้นจะตองมีความยาวไมต่ํากวา 5 หนากระดาษ A4  
และตองไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  
และมีจํานวนบรรทัดตองไมต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียง 
เพื่อใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                  2.3.4 เกณฑการพิจารณาตัดสิน    

       การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากการประเมินคุณสมบัติของบุคคล   
ผลการประเมินคุณลักษณะของผูบังคับบัญชา  และคุณภาพของผลงาน  โดยมีองคประกอบในการพิจารณา 
เนื้อหาของผลงาน  ประกอบดวย  คุณภาพของงาน  ระดับความยากงายในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงาน    
ประโยชนของผลงาน  พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคลผูขอรับการประเมิน  โดยแตละองคประกอบจะมี 
น้ําหนักคะแนนที่แตกตางกัน โดยคณะกรรมการจะตองพิจารณาประเมินใหคะแนนตามองคประกอบที่ 
แตกตางกัน   โดยที่ผูจะผานการประเมินจะตองไดรับคะแนนในแตละองคประกอบและคะแนนรวม  
ไมนอยกวารอยละ 60  ของคะแนนรวมทั้งหมดในการประเมินผลงานและตองผานการประเมินผลงาน            
จากคณะกรรมการ ฯ  โดยเอกฉันท  จึงจะถือวาผานการประเมิน 
                          หากคณะกรรมการเห็นวา  ผลงานที่ผูขอรับการประเมินเสนอมานั้นยังไมเหมาะสม หรือ 
เปนผลงานที่แสดงถึงการใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงานหรือประสบการณยังไมเพียงพอที่จะ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนได  ฝายเลขานุการจะแจงเหตุผลของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมิน
ทราบ  เพ่ือใหผูขอรับการประเมินพัฒนาปรับปรุงตนเอง   เพ่ิมพูนความรู    ประสบการณ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาใหมอีกครั้ง  

2.3.5 ขอพึงระวัง 
                  การแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล หรือเร่ืองสัดสวนการจัดทํา 
ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานผูอ่ืน  หรือจางวานผูอ่ืนทําผลงานมีความผิดฐานรายงานเท็จ 
ตอผูบังคับบัญชาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 90  และฐานกระทําอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติ 
ช่ัวรายแรง  ตามมาตรา 98  แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 

ขั้นตอนที่ 3    การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
        ใหเปนหนาที่ของขาราชการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของตนเอง  เพ่ือย่ืนคําขอ 
รับการประเมินบุคคลและผลงานตอกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยสามารถยื่นคําขอประเมินบุคคล 
และผลงานไดเปนการลวงหนา กอนที่ขาราชการผูนัน้จะมีคุณสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑไดไมเกิน       
2 เดือน  และเมื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับเอกสารคําขอจากสํานัก/กอง/สํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดแลวจะพิจารณาดําเนนิการ  ดังนี ้
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3.1 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผูย่ืนขอประเมินตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนด  

3.2 สงผลงานของขาราชการผูขอรับการประเมินใหคณะกรรมการประเมินในแตละสายงาน 
ซึ่ง อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตงตั้งข้ึนเพื่อพิจารณา  โดยมีกําหนดการสงเอกสารผลงาน 
ใหคณะกรรมการพิจารณาทุกวันที่ 15 ของเดือน 
  3.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะพิจารณาแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับทีสู่งข้ึน  
ใหมีผลการเลื่อนระดับตั้งแตวันที่ผูประเมิน ฯ มีคุณสมบัติครบถวน แตไมกอนวนัที่กรมสงเสริมการ      
ปกครองทองถ่ินไดรับคาํขอประเมินบคุคลและผลงานที่มีเอกสารหลกัฐานครบถวนสมบูรณสามารถนาํไป
ประกอบการพจิารณาไดทนัท ีโดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคญัของผลงานและไมกอนวันที ่
ขาราชการผูนัน้มีคุณสมบตัคิรบถวน 
  3.4 ในกรณีที่ผูใดคุณสมบัติไมครบถวน หรือผูที่มีคุณสมบัติครบถวน แตคณะกรรมการ ฯ 
พิจารณาแลว ผลงานไมผานการประเมิน กองการเจาหนาที่จะไดแจงใหสํานัก/กอง และสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัด เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  
                 

ตารางแสดงระยะเวลาการเลื่อนระดับและการสงแบบประเมินบุคคล 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ  (นอกระดับควบ) 

ระดับ 4 ระดับ 5  และระดับ 6ว 
 

คร้ังท่ี วันที่มีคุณสมบัติครบถวนใน
เดือน 

สงแบบประเมินผลงาน     
ภายในเดือน 

หมายเหตุ 

1 มกราคม พฤศจิกายน 
2 กุมภาพันธ ธันวาคม 
3 มีนาคม มกราคม 
4 เมษายน กุมภาพันธ 
5 พฤษภาคม มีนาคม 
6 มิถุนายน เมษายน 
7 กรกฎาคม พฤษภาคม 
8 สิงหาคม มิถุนายน 
9 กันยายน กรกฎาคม 
10 ตุลาคม  สิงหาคม 
11 พฤศจิกายน กันยายน 
12 ธันวาคม ตุลาคม  
   

ผูมีคุณสมบัติครบถวนสามารถยื่นคําขอ
ประเมินลวงหนาได ไมเกิน 2 เดือน และ
จะพิจารณาเลื่อนระดับเฉพาะแบบ
ประเมินผลงาน ที่สงถึงกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด โดย
ถือเอา     วันที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นลง รับเอกสารดังกลาวเปนสําคัญ 

 
  
                   ------------------------------------------- 
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ลักษณะรูปเลมเอกสารคําขอประเมินบุคคลและผลงาน 
เพื่อเสนอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

และคณะกรรมการพิจารณา 
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(ปกหนา) 

 
 

แบบคําขอประเมินบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป)   ตําแหนง.......................………... 
ระดับ……………. 

 
 

เรื่อง 
1…………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………… 

               3……………………………………………………………………. 
         (เรื่องที่ 3 กรณีตําแหนงนิติกร) 

 
 

เสนอโดย 
 

ชื่อ……………………………………. 
ตําแหนง………………………………………. 

สํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจงัหวัด……. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

 
 
 
หมายเหตุ :  ใหจัดทําคนละ  4  เลม 
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                                                                                   เอกสารหมายเลข  1 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ……………………) 

 
ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล   (ผูขอประเมินเปนผูกรอก) 
1. ช่ือผูขอรับการประเมิน  
2. ตําแหนงปจจุบัน  ระดับ  ตําแหนง

เลขที่ 
 

   งาน/ฝาย/กลุม/
สวน 

 

   กอง/สํานัก  จังหวัด  
   ดํารงตาํแหนงปจจุบนัเมือ่     
   อัตราเงินเดือนปจจุบัน   บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา   บาท 
3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ   ตําแหนงเลขที่  
    ดาน  งาน/ฝาย/กลุม/สวน  
    กอง/สํานัก  จังหวัด  
4. ประวัติสวนตัว    เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  
                           อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน  ป  เดือน 
5. ประวัตกิารศกึษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันที่บันทึกไวใน ก.พ.7) 

คุณวุฒิ วิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 
    

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

    
    

6. ประวัตกิารฝกอบรมและดูงาน 
ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    

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

แตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ) 
วัน เดือน ป ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
   

(ลงชื่อ) ..…………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (……..……………………………..)  
   
 วันที่ ………………………………...  
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 ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  (กองการเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

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

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(     )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(     )  ไมครบ    แตจะครบกําหนดในวันที่………………………………… 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้ง (เฉพาะสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 และ 2) 
(     )   ติดตอกัน 2 ป 
(     )   ไมติดตอกันแตครบ 2 ป     (      )   อ่ืน ๆ .............................................................. 

4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตาํแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง  (ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงใน 
       สายงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของ  หรือเก้ือกูลดวย) 
       (     )   ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกื้อกูล…….ป…….เดือน 
       (     )   ไมตรง  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกื้อกูล…….ป…….เดือน) 
       (     )   สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
       (     )   อ่ืน ๆ ………………………………………………………………… 
5.  อัตราเงินเดือน 

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

6.   ประวัติในราชการ 
(     )   เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ…………………เม่ือ………………. 
(     )   กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย   (     )  กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
(     )   ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

7.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
       (     )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
       (     )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได    แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณาในเรื่อง 
                  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
       (     )   ไมอยูในหลักเกณฑ   (เหตุผล……………………………………………………………………) 
 
 

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

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

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
( สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ……………….) 

 

ชื่อผูขอประเมิน………………………………………………………………………………………………………                                     

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………………….…….................…………………………… 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 

1. ความประพฤติ 
   - เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว ตลอดจนการปฏิบัติ 
     งานตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับของสวนราชการนั้น ๆ 
     การรักษาวินัยขาราชการ จากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรม 
     ที่ปรากฏทางอื่น ๆ 

20  

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
   - เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทํางาน ความมุงม่ันที่จะทํางานที่ไดรับ 
     มอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจและ 
     ความกลาท่ีจะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไมปดความรบัผิดชอบงาย ๆ 
     และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น 

20  

3. ความอุตสาหะ 
   - เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสในหนาท่ีการงานกระตือรือรน    
     ในการปฏิบัติงานโดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉื่อยชาและมีความ  
     ขยันหมั่นเพียร 

20  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ 
   - เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ยอมรับฟง 
     ความคิดเห็นของผูอ่ืน และยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ 

20  

5. ความละเอียดถ่ีถวนและรอบคอบ 
   - เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดไมมี      
     ขอผิดพลาด ประหยัดทรัพยากรการบริหารของทางราชการและไมประมาท   
     เลินเลอในการปฏิบัติงาน 

20  

รวม 100  
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ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน  1.  กรณีขาราชการสังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ                                              
                                             ใหทองถ่ินจังหวัดเปนผูประเมิน 
                                        2.   กรณีขาราชการสังกัดสํานัก/กองตางๆ  ใหหัวหนาฝายหรือหัวหนากลุมงานเปนผู
ประเมิน 
(    )  ผานการประเมิน       (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
(    )  ไมผานการประเมิน   (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                            (ลงชื่อ) ………………………………….  ผูประเมิน 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง ………………………………….  
                                           วันที่ ………………………………….  
ความเห็นของนายอําเภอ   (กรณีขาราชการที่สังกัด ความเห็นของผูอํานวยการสวน (ถามี) 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดที่ปฏิบัติหนาท่ีท่ีอําเภอ) (    )  ผานการประเมิน 
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอื่นๆ
…………………..... 

(    )  ไมผานการประเมิน    ระบุเหตุผล………………… 

……………………………………………………………. ………………………………………………………… 
…………………………………………………………… สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอ่ืน ๆ………………….. 
 ……………………………………………………………… 
  
                   (ลงชื่อ)………………………………………            (ลงชื่อ)………………………………………. 
                               (……………………………………)                       (……………………………………..) 
                   ตําแหนง…………………………………….           ตําแหนง…………………………………….. 
                        วันที่……………………………………..              วันที่………………………………………... 
ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด /ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ฯลฯ 
(    )  เห็นดวยกับการประเมินของผูบังคับบัญชาขางตน………………………………………………………………………. 
(    )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)  ……………………………………………………………………………………… 
   
สรุปความเห็นทั่วไปและขอสังเกตอ่ืนๆ 
 ………………………………………………………………..................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                           (ลงชื่อ) ……………………………………  ผูประเมิน 
 (…………………………………)  
                                         ตําแหนง ……………………………………  
                                            วันที่ ……………………………………  
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                         เอกสารหมายเลข  3 

 
                                                แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………………………  
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………………………………………………  
 
ตอนที่ 1  หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอแตงตั้ง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่   2   สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอใหประเมิน   
• ผลงานชิ้นที่ 1 
• ชื่อผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                              (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                     ……………………….……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
.... 
• ผลงานชิ้นที่ 2    
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                            (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................... 
• ผลงานชิ้นที่ 3 (กรณีตําแหนงนิติกร)   
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                            (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ชิ้น โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
..................... 
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• กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน 
     จํานวนผูรวมดําเนินการ…………คน  สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติ………คิดเปน  รอยละ………….. 
     รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                             ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ นาย/นางสาว/นาง……………………………… 
ท่ีเสนอไวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
                                                                               (ลงชื่อ)………………………………………. (ผูรวมดําเนินการ) 
                                                                                        (……………………………………..) 
                                                                              ตําแหนง…………………………………….. 
                                                                                 วันที่………………………………………... 
                                                                               (ลงชื่อ)………………………………………. (ผูรวมดําเนินการ) 
                                                                                        (……………………………………..) 
                                                                              ตําแหนง…………………………………….. 
                                                                                 วันที่………………………………………... 
 
• การนําผลงานแตละช้ินไปใชประโยชน/อางอิง 
                                     (ไมเกิน  1  หนากระดาษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3  การรับรองผลงาน 
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
                 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
   
                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง …………………………………..  
                                               วันที่ …………………………………..  
   
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชา  (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
                 ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                 ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี)  …………………………………………………………………………………………. 
   
                                              ลงชื่อ ………………(1)………………… ผูตรวจสอบ 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง …………………………………..  
                                               วันที่ …………………………………..  
   
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
                 ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                 ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี)  …………………………………………………………………………………………. 
 
                                              ลงชื่อ …………… (2)……………… ผูตรวจสอบ 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง …………………………………..  
                                               วันที่ …………………………………..  
   
   

หมายเหตุ     กรณีขาราชการสังกัดสํานัก / กองหรือเทียบเทา 
  (1) หัวหนาฝายหรือหัวหนากลุมงาน 
  (2) ผูอํานวยการกอง/ ผูอํานวยการสวน 
  กรณีขาราชการสังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ 
  (1) ทองถ่ินอําเภอ หรือหัวหนากลุมงานฯ/ หัวหนางาน 
  (2) ทองถ่ินจังหวัด  
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สารบัญ   
(กรณีสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) 

 
                                                                                                            หนา 

1. ผลงานชิ้นที่ 1    
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    

2. ผลงานชิ้นที่ 2   
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    

3. ผลงานชิ้นที่ 3  (กรณีตําแหนงนิติกร) 
   ท่ีมาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ 
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    
 
3. ภาคผนวก 
   3.1 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที่ 1 
   3.2 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที่ 2 
   3.3 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที่ 3 
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สารบัญ   

(กรณีสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ ระดับ 2) 
 
                                                                                                            หนา 

1. ผลงานชิ้นที่ 1    
   ท่ีมาของผลงาน   
   สรุปขั้นตอนในการดําเนินการ 
   สรุปปญหาความยุงยากของผลงาน   
  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาของผลงาน 
   การนําผลงานไปใชประโยชน 
  

2. ผลงานชิ้นที่ 2   
   ท่ีมาของผลงาน   
   สรุปขั้นตอนในการดําเนินการ 
   สรุปปญหาความยุงยากของผลงาน   
  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาของผลงาน 
   การนําผลงานไปใชประโยชน 
 
3. ภาคผนวก 
   3.1 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที่ 1 
   3.2 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที่ 2 
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• ผลงานชิ้นที่ 1 
• ชื่อผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
                เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  5  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  15  หนา 
กระดาษ  A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไมต่ํากวา 
หนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินกําหนด 
         .….……………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• ผลงานชิ้นที่ 2    
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  5  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  15  หนา 
กระดาษ  A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไมต่ํากวา 
หนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินกําหนด 
 .….……………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• ผลงานชิ้นที่ 3 (กรณีตําแหนงนิติกร)  
• ชื่อผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  5  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  15  หนา 
กระดาษ  A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไมต่ํากวา 
หนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินกําหนด 
 .….……………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
   เอกสารประกอบที่เก่ียวของ 

 
 
 
 

 
 



 

 

คุณสมบัติของผูขอประเมินผลงาน 
ขอประเมินเปนระดับ 4 ทป. ขอประเมินเปนระดับ 5 ทป. ขอประเมินเปนระดับ 6 ว 

1. ตําแหนง 
    - เจาหนาที่ปกครอง 3 
    - เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 
       ฯลฯ 

1. ตําแหนง 
    - เจาหนาที่ปกครอง 4 
    - เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 
       ฯลฯ 

1. ตําแหนง 
-   เจาพนักงานปกครอง 5 
-   นักวิชาการเงินและบัญช ี5 

              ฯลฯ 
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
    2.1    ระดับ 3               2 ป   หรือ 
    2.2   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2               
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
    2.1    ระดับ 4               2 ป    หรือ  
    2.2   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3           
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
     2.1   ระดับ 5               2 ป หรือ 
     2.2   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4           
มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

3. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/ 
เคยในสายงานหรือสายงานที่เกื้อกูลกนัตามวุฒ ิ       
ดังนี้ 
    - ม.3/มศ.3/ม.6                       9    ป 
    - ประกาศนียบตัร ม.ปลาย (วช.1)   8   ป 
    - ประกาศนียบตัร ปวช.                6   ป 
 

3. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/ 
เคยในสายงานหรือสายงานที่เกื้อกูลกนัตามวุฒ ิ
ดังนี้ 
    - ม.3/มศ.3/ม.6                       11   ป 
    - ประกาศนียบตัร ม.ปลาย (วช.1)  10   ป 
   - ปวช. (วช.2)                            8    ป 
   - ปวท./อนุปริญญา 2 ป                7    ป 
   - ปวส.                                     6    ป  
 
 
 
 

3. ระยะเวลา 
    -  ระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหนง/      
เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เกี่ยวของหรือสาย
งานที่เกื้อกูลกัน ตามวุฒ ิดังนี้ 
        ปริญญาตรี                      6   ป 
        ปริญญาโท                      4   ป 
        ปริญญาเอก                    2   ป 
        ม.3/มศ.3/ม.6                13   ป 
        ม.ปลาย (วช.1)              12   ป 
        ปวช. (วช.2)                   10   ป 
        ปวท./อนุปริญญา 2 ป      9   ป 
        ปวส.                               8   ป   

4. เอกสารผลงาน     ซึ่งเปนผลงานทีป่ระสบความสาํเร็จ  จํานวน 2 ชิ้น 

4. เอกสารผลงาน    ซึ่งเปนผลงานทีป่ระสบ   
     ความสาํเร็จ  จํานวน 2 ชิ้น 
***สําหรับสายงานนิติการ ใหจัดทําผลงาน           
ที่ประสบความสาํเร็จ  จํานวน 3 ชิ้น 

5.  กลุมตําแหนงเดียวกัน 
 กลุมที ่1 เจาหนาที่ปกครอง  เจาหนาที่บันทึกขอมลู เจาหนาที่ธุรการ  เจาพนักงานธุรการ  
              เจาหนาที่พัสด ุเจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุมที ่2 นายชางภาพ นายชางศิลป 
 

5.  กลุมตําแหนงเดียวกัน   
กลุมที ่1   เจาพนักงานปกครอง   นักวิชาการ     
ปกครอง  บุคลากร  เจาหนาที่บรหิารงาน       
ทั่วไป   นักวิชาการประชาสัมพันธ  เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  นักวิชาการศึกษา 
กลุมที ่2   นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
กลุมที ่3   นิติกร                                   
กลุมที ่4   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

- ทั้งนี้  กรณีที่ผูขอประเมินดํารงตาํแหนงอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันตามขอ 5 ใหสามารถนาํระยะเวลาในการดํารงตําแหนงดังกลาวมานับรวมเปนระยะขั้นต่ําในสายงานที่
เกี่ยวของหรอืสายงานเกื้อกูลกันไดเพ่ือประโยชนในการดาํรงตําแหนงที่สูงขึ้น 



 

 

6. การนับระยะเวลาการดํารงตาํแหนงในสายงานที่ไมไดเริ่มตนจากระดับ 3 (สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 ) สามารถนาํมานับระยะเวลาขั้นต่ําในการ
ดํารงตําแหนงที่ขอประเมินในสายงานที่เริ่มตนจากระดบั 3 (ระดับ 6ว) ไดไมเกินครึ่งหน่ึง โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
-    ผูขอประเมินตองดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 มาไมนอยกวา 1 ป 
- ผูขอประเมินฯ จะนับระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่ไมไดเริ่มตนจากระดับ 3 เปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่ขอ

ประเมินไดใหเริม่นับจากชวงเวลาที่ดํารงตําแหนงในระดับ 3 ขึ้นไป และตองไมกอนวันที่ผูขอประเมินไดรบัวุฒิปริญญาที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ขอประเมิน (วันที่สภาของสถาบันการศึกษาอนุมัติปริญญา) 

- สําหรับตาํแหนงในสายงานที่ดํารงอยูในปจจุบันและตําแหนงที่จะแตงตั้งเปนสายงานที่ไมอยูในกลุมเดียวกัน เปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น 
ให อ.ก.พ.กรมพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

*** ทั้งนี้ผูขอประเมินฯ จะตองดําเนินการจัดทําแบบแสดงรายละเอียดฯ แบบ กก. 1 (จัดสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 1 ชุดพรอมแผนดิสก  
สงมาพรอมกับเอกสารผลงาน (แนบสําเนาปริญญาบัตรทายเอกสารผลงานที่ขอประเมินพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
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      สิ่งที่สงมาดวย 2 
หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (นอกระดับควบ) 
ระดับ 7ว 

(แนบทายหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0802.4/ว 90 ลงวันที่  29  เมษายน  2548) 
(แนบทายหนงัสือกองการเจาหนาที ่ที่ มท 0802.4/ว 89 ลงวันที่ 29 เมษายน  2548) 

--------------------- 
                  ขาราชการที่สามารถยื่นคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (นอกระดับควบ) ระดับ 7ว  สามารถยื่นคําขอประเมินบุคคลและผลงานได
เปนการลวงหนา กอนที่ขาราชการผูนั้นจะมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑไดกอน  2 เดือน โดยขาราชการผูนัน้
จะตองเปนผูไดรับคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
ดําเนินการแตงตั้งยายไปดํารงตําแหนงในเลขที่ตําแหนงที่สามารถดําเนินการขอประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนได  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
ข้ันตอนที่ 1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

1.1  การตรวจคุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนคาํขอประเมิน 
1.1.1 ดาํรงตาํแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนง 

ไมต่าํกวาระดบั 5  หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
                         1.1.2 ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมนอยกวา 12,780 บาท และ 
                         1.1.3 มีระยะเวลาขั้นต่าํในการดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงในสายงาน หรือสายงานที่
เก่ียวของเก้ือกูลแยกตามคณุวุฒิที่ใชเขาสูสายงาน  ดังนี้ 

- ระยะเวลา 7 ป  สําหรับผูมคีุณวุฒิปริญญาตร ี
- ระยะเวลา 5 ป  สําหรับผูมคีุณวุฒิปริญญาโท 
- ระยะเวลา 3 ป  สําหรับผูมคีุณวุฒิปริญญาเอก 

     1.1.4 การนําระยะเวลาในการดํารงตาํแหนงอ่ืนของสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3 ที่อยูในกลุม 
เดียวกนักบัตาํแหนงที่ขอรับการประเมินมานบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงที่เก่ียวของตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง  
และระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหนง/เคยดํารงตาํแหนงสามรถนบัเกื้อกูลกันไดเต็มเวลา   

                   1.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
                         1.2.1 ขาราชการในสงักัดสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

- ผูบังคบับัญชาที่ควบคุมดแูลการปฏิบตังิาน คือ ผูอํานวยการสวน /ผูอํานวยการกอง / 
ผูอํานวยการสํานัก (กรณีที่หนวยงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานัก) 
                         1.2.2 ขาราชการในสงักัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 

- ผูบังคบับญัชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน คือ ทองถ่ินจังหวัด 
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                         ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการใหผูบังคับบัญชาพิจารณากําหนดระดบัการ
ประเมินเปน  4  ระดบั  คือ  ดีมาก  ด ี พอใช  และตองแกไข แลวใหเปนคะแนน โดยใชเกณฑการใหคะแนน
โดยประมาณ ดังนี ้
 
       ดีมาก   หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100  ของคะแนนเตม็ 
       ดี    หมายถึง ไดคะแนน  71 – 90  ของคะแนนเตม็ 
       พอใช  หมายถึง ไดคะแนน  61 – 70  ของคะแนนเตม็ 
       ตองแกไข  หมายถึง ไดคะแนนนอยกวา 60   ของคะแนนเตม็ 
 

                       ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 และ 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 52 มีความเห็นสอดคลองวาผาน จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล  ในกรณีที่ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบคุคล  ใหผูบังคับบญัชาที่ควบคุมดแูลการปฏิบัติงานของผู
ขอรับการประเมินโดยตรง แจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวามีส่ิงใดทีต่องปรับปรุง แกไข
เพ่ือใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป   
                       ใหผูบังคบับัญชาที่ควบคุมการปฏิบตังิานใหคํารับรองผลงานหรือผลการปฏิบตังิานในแบบแสดง
รายละเอียดการเสนอผลงาน  เมื่อพิจารณาวาผูย่ืนขอประเมินมีผลงาน  และมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งให
ดํารงตาํแหนงสูงข้ึนแลวจึงดําเนินการในขัน้ตอนตอไป   ทั้งนี้  หากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผูขอรับการ
ประเมินเสนอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณา  มิใชผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผูขอรับการ
ประเมินผูบังคับบัญชาที่รับรองผลการปฏิบัติงาน  ตองรวมรับผิดชอบกับผูขอประเมินดวย 
    

ข้ันตอนที่ 2  การขอประเมินผลงาน 
  2.1 ขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนและผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแลว  ใหจัดทาํ
และจัดสงเอกสารที่เก่ียวของผานสาํนัก/กอง/สวน/สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงใหกองการเจาหนาที ่ ดังนี ้ 
                          2.1.1 แบบคําขอประเมินบุคคล  จํานวน  2 เลม  แตละเลมประกอบดวยเอกสาร  ดังนี ้
                                 - แบบพิจารณาคุณสมบัตขิองบุคคล (แบบเอกสารหมายเลข 1) 
                                 - แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล (แบบเอกสารหมายเลข 2) 
                                 - แบบรายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบเอกสารหมายเลข 3) 
                          2.1.2 แบบแสดงรายละเอียดเอกสารผลงานพรอมเอกสารประกอบโดยละเอียด เพ่ือประเมิน
แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับ 7ว  จํานวน 4 เลม   
                                 แบบคําขอประเมินบุคคล  และแบบแสดงรายเอียดเอกสารผลงานพรอมเอกสาร
ประกอบโดยละเอียดไมรวมไวในเลมเดยีวกัน  *** 
                    2.2  ขอแนะนําและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําผลงาน  
                          2.2.1 แนวทางปฏิบัติการจัดทําผลงานสําหรับสายงานสาขาการบริหาร  (ตําแหนง      
เจาพนักงานปกครอง   ตําแหนงบุคลากร   ตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน  และตําแหนงนักวิชาการคลัง) 
                          อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหผูขอรับการประเมินจะตองนําเสนอผลงาน
ที่ประสบความสําเร็จซึ่งสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จํานวน  2  ช้ิน      โดยให
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เสนอผลงาน หรือผลสาํเร็จของงานที่มคีวามเกี่ยวของกับหนาทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหนงที่ขอประเมนิซึ่งไม
จําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ     และเปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ  ทักษะ  ประสบการณที่ส่ังสมมาในการปฏิบตังิาน     และผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนที่ประจักษ ซึ่งไดปฏิบตัิในระหวางดาํรงตําแหนงในระดับปจจบุนั โดยมีรูปแบบการนาํเสนอ ดังนี ้
               2.2.1.1) ที่มาและขอบเขตของผลงาน  เปนผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานในหนาที่
ความรับผดิชอบในตาํแหนงที่ขอรับการประเมิน  และสนองนโยบายของสวนราชการ  โดยใหระบวุาเปนผลงานที่
เปนความคิดรเิร่ิมสรางสรรค  หรือการมอบหมายสั่งการของผูบังคับบญัชาใหปฏิบัต ิ และอาจนาํผลงานหรือ 
ผลสําเร็จของงานที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลมาใชประกอบไดตามความเหมาะสม  
               2.2.1.2) กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

ตองแสดงใหเห็นวาในการดาํเนินการไดนาํกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เก่ียวของใด ๆ        
มาปรับใชอยางไรบาง 
               2.2.1.3) วิธีการดําเนินการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิตองแสดงใหเห็นชัดเจนถึงข้ันตอนใน
การดําเนินการ ดังนี ้
                         ก.) มีก่ีข้ันตอน และแตละข้ันตอนดาํเนินการอยางไร   
                         ข.) มีเง่ือนไขเวลาในการปฏิบัติหรือไม   
                         ค.) มีรูปแบบความความซับซอนในการปฏิบตัิอยางไร  

     ง.) ผูขอรับการประเมินมีวิธีการอยางไรในการดาํเนนิการใหผลงานนั้นประสบความสําเร็จ  เชน  
                              -   ความรู  ไดแก  การใชความรูจากคุณวุฒทิี่เขาสูสายงานในการอํานวยการใหงาน 
ประสบความสําเร็จ 
            -  ความชํานาญงาน ไดแก การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาขั้นต่าํ  ความเขาใจในกฎหมาย 
ระเบียบ  คําส่ัง ฯลฯ ตลอดจนแบบแผนของทางราชการ  และใชเครื่องมือดังกลาวปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางชัดเจน  ใหความเห็นเกี่ยวกับจุดออนหรือขอบกพรองของเครื่องมือดังกลาวไดตามสมควร 
            -  ประสบการณ  ไดแก การผานงานจนสามารถทราบขอด ี ขอเสีย  จุดออนของ
ระบบงาน กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง ฯลฯ  เคยเกี่ยวของกับเรื่องสําคญัทางราชการที่มีผลตอระบบงานทั้งทางบวก
และทางลบ  ไดรับการฝกอบรมการดูงานเขาประชุมในแวดวงวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทั้งในและนอกสวน
ราชการนั้น 
                              โดยผลงานตองมคีุณภาพเปนทีเ่ช่ือถือได  ถูกตองตามหลกัวชิาการ  เทคนคิ  วิธีการ  
สมเหตุสมผล มีความชัดเจนในการใชถอยคําตองสามารถสื่อความหมายไดด ี มีความสมบูรณของเนื้อหาและ
รายละเอียด  เปนผลงาน ที่บรรลุเปาหมายสนองนโยบายของสวนราชการ  กอใหเกิดความประหยัดเวลาและ
งบประมาณ  และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เปนตน 
                 2.2.1.4) ประโยชนของผลงาน  ตองแสดงใหเห็นวาผลงานที่ไดปฏิบตัินัน้มีประโยชนตอประชาชน  
ประเทศชาต ิหนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอืน่  รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน  อีกทั้งสามารถเปนแนวทางหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการปฏบิัตงิานได   
      2.2.1.5) ปญหาอุปสรรค   ผลงานทีน่ําเสนอนั้นมปีญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบตัหิรือใน
สวนอื่นที่เก่ียวของอยางไร   
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      2.2.1.6) ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   จากปญหาหรืออุปสรรคของผลงานที่
นําเสนอ  ผูขอประเมินไดมแีนวทางแกไขปญหาอยางไร  เสนอวิธีการแกไขใหปญหาอุปสรรคหมดสิ้นไปอยางไร  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติกับผูอ่ืนตอไปได 
       เง่ือนไขที่สําคัญสําหรับการจัดทําผลงาน   เพ่ือขอรับการประเมินจะตองไมใชผลงานวิจัย  หรือ 
วิทยานิพนธทีเ่ปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  หรือสวนหนึ่งของการฝกอบรม
กรณีเปนผลงานรวมกันกับบคุคลอื่น    ตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือ
ผลิตผลงานในสวนใด  หรือเปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน และจากผูบังคับบญัชา    
                ผลงานทีไ่ดนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนแลว  จะนํามาเสนอให
ประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงข้ึนอีกไมได 
                เน้ือหาของผลงานแตละชิ้นจะตองมีความยาวไมต่ํากวา 8 หนากระดาษ A4 และตองไมเกิน 20 
หนากระดาษ A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16 และมีจํานวนบรรทัดตองไม  
ต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                 เกณฑการพิจารณาตัดสิน  การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล  ผลการประเมินคุณลักษณะของผูบังคับบัญชา  และคุณภาพของผลงาน  โดยมีองคประกอบในการ
พิจารณาเนื้อหาของผลงาน  ประกอบดวย  คุณภาพของงาน  ระดับความยากงายในการปฏิบตัิงานหรือการผลติ 
ผลงาน   ประโยชนของผลงานพื้นฐานและประสบการณของบุคคลผูขอรับการประเมิน  โดยแตละองคประกอบจะมี
น้ําหนักคะแนนที่แตกตางกันในแตละสายงาน โดยคณะกรรมการ ฯ แตละชุดจะตองพิจารณาประเมินใหคะแนน
ตามองคประกอบทีแ่ตกตางกันตามแตละสายงานดังกลาว โดยที ่ผูจะผานการประเมินจะตองไดรับคะแนนในแตละ
องคประกอบและคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมดทุกขั้นตอนในการประเมินผลงาน  
และตองผานการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ ฯ โดยเอกฉันท  จึงจะถือวาผานการประเมิน 
 

                   หากคณะกรรมการเห็นวา  ผลงานที่ผูขอรบัการประเมินเสนอมานัน้ยังไมเหมาะสม หรือเปนผลงานที่
แสดงถึงการใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงานหรือประสบการณยังไมเพียงพอที่จะแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง
ที่สูงข้ึนได  ฝายเลขานุการจะแจงเหตุผลของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมินทราบ เพื่อใหผูขอรับการ
ประเมินพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพิ่มพูนความรู  ประสบการณ  ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพื่อ
นําเสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาใหมอีกครั้ง    
 
                   2.2.2 แนวทางปฏิบัติการจัดทําผลงานสําหรับสายงานนิติการ  (ตําแหนงนิติกร) 
                          ก.พ.กําหนดใหผูขอรับการประเมินผลงานในสายงานนติิการตองนําเสนอผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จจาํนวน 3 ช้ิน  โดย อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหผลงานทีเ่สนอตองสอดคลอง
กับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และใหเสนอผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่มีความเกี่ยวของ
กับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมิน  โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม  เพ่ือใชในการ
ประเมินโดยเฉพาะ  และเปนผลงานทีแ่สดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ  ความชํานาญ  ทักษะ  
ประสบการณที่ส่ังสมมาในการปฏิบัติงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ  ซึ่งไดปฏิบัตใินระหวางดํารง
ตําแหนงในระดับปจจบุนั  โดยมีรูปแบบการนําเสนอผลงาน  และเกณฑการพิจารณาตัดสิน  เชนเดียวกับสายงาน
สาขาการบริหาร   
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ข้ันตอน 3  การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
  เมื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการแตงตั้งยายไปดํารงตําแหนงในเลขที่
ตําแหนงที่สามารถดําเนินการขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนไดแลว  ให
เปนหนาที่ของขาราชการผูไดรับการคัดเลือกตามนัยดังกลาวในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของตนเองเพื่อย่ืน
คําขอรับการประเมินบุคคลและผลงานตอกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   โดยสามารถยื่นคําขอประเมินบุคคล
และผลงานไดเปนการลวงหนา กอนที่ขาราชการผูนั้นจะมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑไดไมเกิน  2  เดือน  
และเมื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับเอกสารคําขอจากสํานัก/กอง/สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแลวจะ
พิจารณาดําเนินการ  ดังนี้ 

3.1 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผูย่ืนขอประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนด 
3.2 สงผลงานของขาราชการผูขอรับการประเมินใหคณะกรรมการประเมนิในแตละสายงาน ซึ่ง  

อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตงตั้งข้ึนเพื่อพิจารณา  โดยมีกําหนดการสงเอกสารผลงานให         
คณะกรรมการพิจารณาทุกวันที่ 15 ของเดือน 

3.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะพิจารณาเลื่อนระดับขึ้นแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในระดับ 
ที่สูงข้ึนไมกอนวันที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับคําขอประเมนิบคุคลและผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถวนสมบรูณสามารถนาํไปประกอบการพิจารณาไดทนัท ี  โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสาํคญัของ
ผลงาน   และไมกอนวันที่ขาราชการผูนัน้มีคุณสมบัตคิรบถวน      

3.4 ในกรณีที่ผูใดคุณสมบตัิไมครบถวน หรือผูที่มีคุณสมบัตคิรบถวน แตคณะกรรมการ ฯ  
พิจารณาแลว ผลงานไมผานการประเมิน กองการเจาหนาที่จะไดแจงใหสํานัก/กอง และสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 
เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  
                   

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

 

แบบคําขอประเมินบุคคล 
ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง      

ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงนอกระดับควบ 
กลุมสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  ระดับ  7ว 

 
 
 

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

 
 
 
 

เสนอโดย 
 

 ช่ือ…………………………………………………. 
ตําแหนง………………………………………. 

สํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัด……. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
หมายเหต ุ:  ใหจัดทาํคนละ  2  เลม 
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                                                                                             เอกสารหมายเลข  1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล   (ผูขอประเมินเปนผูกรอก) 
1. ช่ือผูขอรับการประเมิน  
2. ตําแหนงปจจุบัน  ระดับ  ตําแหนงเลขที่  
    งาน/ฝาย/กลุมสวน  
    กอง/สํานัก  จังหวัด  
    ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ     
    อัตราเงินเดือนปจจุบัน   บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา   บาท 
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ   ตําแหนงเลขที่  
    ดาน  งาน/ฝาย/กลุม/สวน  
    กอง/สํานัก  จังหวัด  
4. ประวัติสวนตัว     เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  
     อายุราชการนับถึงวันที่ย่ืนขอประเมิน  ป  เดือน 
5. ประวัติการศึกษา (ใหเร่ิมจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันที่บนัทึกไวใน ก.พ.7) 

คุณวุฒิ วิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
    

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

    
    

6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    

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

แตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดาํรงตําแหนงในสายงานตาง ๆ) 
วัน เดือน ป ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด 

     
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
…………………. …………………………… …………….. …………………. ………………………………………….. 
     
8. ประสบการณในการปฏิบตัิงาน (เคยปฏิบตัิงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ  

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
   

(ลงช่ือ) ..…………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (……..……………………………..)  
   
 วันที่ ………………………………...  
   

 
 
 
 
 



    

  

 

9

 
 ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  (กองการเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

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

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(     )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
(     )  ไมครบ    แตจะครบกําหนดในวนัที่………………………………… 

3.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง  (ใหรวมถึงการดํารง 
ตําแหนงในสายงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของ  หรือเก้ือกูลดวย) 

     (     )   ตรงตามที ่ก.พ.กําหนด  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกื้อกูล…….ป…….เดือน 
     (     )   ไมตรง  (สายงานที่จะแตงตั้ง…….ป…….เดือน  สายงานเกือ้กูล…….ป…….เดือน) 
     (     )   สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
     (     )   อ่ืน ๆ ………………………………………………………………… 
4.  อัตราเงินเดือน 

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

5.  ประวัติในราชการ 
(     )   เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ…………………เมื่อ………………. 
(     )   กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย   (     )  กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
(     )   ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

6.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล 
     (     )   อยูในหลักเกณฑที่จะดาํเนนิการตอไปได 
     (     )   อยูในหลักเกณฑที่จะดาํเนนิการตอไปได    แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผูพิจารณาในเรือ่
                ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
      (     )   ไมอยูในหลักเกณฑ   (เหตุผล……………………………………………………………………) 
 
 
 
 

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

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

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 
ช่ือ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-   เอาใจใสในการทํางานทีไ่ดรับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวของ    
     อยางมีประสิทธิภาพ 

15  

-    ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผดิพลาด   
-    พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาทีใ่หดีย่ิงข้ึนและหรือแกไขปญหา 
     หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดแีลว 
     ก็พยายามปรับปรุงใหดย่ิีงข้ึนไปอีกเร่ือย ๆ   หรืองานใดที่พบวามี   
     ปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไว 
     จนเกิดปญหาเชนนัน้ซ้าํ ๆ อีก 

  

2. ความคิดริเร่ิม   พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15  
-    คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน   
-    แสดงความคิดเหน็ ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 
     ปฏิบัตไิด 

  

-    แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 

  

-    ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
     และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

  

-    สนใจในงานที่ยุงยากซบัซอน   
-    มีความไวตอสถานการณหรือความฉบัไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก   
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15  
-    วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเพื่อประสบปญหาใด ๆ    
-    วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัตไิดหลายวิธ ี   
-    เลือกทางปฏิบัตใินการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม   
-    ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 
     (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 
4. ความประพฤติ   พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  
-    ตดิตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือส่ิงที่เปนความกาวหนา 
     ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ  

  

-    สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทนัวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา   
-    นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
      อยางมีประสิทธิภาพ  

  

5. ความรูและประสบการณ 
- วิสัยทัศนการปฏิบัติงาน/การคาดการณหรือพยากรณสถานการณ 
      ขางหนาอยางมีเหตุผล 

15  

- ความรอบรู/ความเขาใจในการปฏิบัตติามระเบียบ  กฎหมาย 
ขอบังคับ  และธรรมปฏิบัตขิองทางราชการ 

-     ประสบการณที่สําคญัขณะดํารงตาํแหนงระดับปจจุบัน 

  

6. ความสามารถในการบริหารงาน 
- ปริมาณ / คณุภาพของงาน 
- ขีดความสามารถในการปฏบิัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- การทํางานเปนทีม/การไดรับการยอมรับและไมเลือกปฏิบัต ิ
- การจัดระบบงานและกระบวนการบริหารทีโ่ปรงใสและสามารถ 

ตรวจสอบได 
-   การบังคบับัญชา  การกํากับดูแล 

15  

7. การประพฤติปฏิบัต ิ
- ความซื่อสัตยสุจริต 
- การประพฤตปิฏิบัตตินตามตําแหนงหนาที่/การใหความรวมมือ 

กับเพื่อนรวมงาน 
- ความประพฤติสวนตัว/การรักษาวินัย 
- ความนาเช่ือถือและมุงมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
 

10  

รวม 100  
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ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน      
(    )  ผานการประเมิน   (ไดคะแนนรวมไมต่าํกวารอยละ 60) 
(    )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                         (ลงช่ือผูประเมิน)    
 (…………………………………………………………..)  
                             ตําแหนง     ………………………………………………………….. 
                                       วันที่        …………………………………………………………..  
 
ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 52  
(    )  ผานการประเมิน…………………………………………………………………………………………………….. 
(    )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   
                          (ลงช่ือผูประเมิน) ………………………………………..  
                                   (วันที่) 
 

(………………………………………) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
……………………………………… 
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             เอกสารหมายเลข  3 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

ช่ือ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..  
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ตอนที่ 1  หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2.  หนาที่ความรบัผิดชอบของตําแหนงที่จะขอแตงตั้ง (ถาตําแหนงที่จะแตงตั้งเปนตําแหนงเดียวกับตําแหนงที่ดํารง 

อยูในปจจุบันใหระบุ  “เชนเดียวกับขอ 1”) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่   2   สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอใหประเมิน   
• ผลงานชิ้นที ่1 
• ช่ือผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                              (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ช้ิน โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………… 
• ผลงานชิ้นที ่2    
• ช่ือผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                            (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ช้ิน โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………… 
• ผลงานชิ้นที ่3  (เฉพาะสายงานนติิการ) 
• ช่ือผลงาน :  ……………………………….. 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                              (ไมเกิน  1 หนาตอผลงาน 1 ช้ิน โดยประมาณและไมตองแนบเอกสารประกอบ) 
                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………… 
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• กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน 
จํานวนผูรวมดําเนนิการ…………คน  สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบตั…ิ……คิดเปน  รอยละ………….. 
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนทีต่นปฏิบัต ิ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
• การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง 
                                     (ไมเกิน  1  หนากระดาษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3  การรับรองผลงาน 
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
                 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                            ลงชื่อ ………………………………… ผูขอรับการประเมิน 
 (…………………………………)  
                                         ตําแหนง …………………………………..  
                                            วันที่ …………………………………..  
   
2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน) 
                 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนนิการของผูขอรับการประเมิน ที่เสนอไวขางตน 
 ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                           ตําแหนง …………………………………..  
                                              วันที่ …………………………………..  
                                               ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                          ตําแหนง …………………………………..  
                                               วันที่ …………………………………..  
   
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
                 ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                 ความเห็นอื่น ๆ (ถาม)ี  …………………………………………………………………………………………. 
                                            ลงชื่อ ………………………………… ผูรับรอง 
 (…………………………………)  
                                          ตําแหนง …………………………………..  
                                          วันที่ …………………………………..  
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 (ปกหนา) 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมเอกสารประกอบ 
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้สําหรบัตําแหนง

นอกระดับควบ กลุมสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   
ระดับ  7ว  
เรื่อง 

1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 

                 3……………………………………………………….(เฉพาะสายงานนติิการ) 
 
 
 
 

เสนอโดย 
ช่ือ……………………………………. 

ตําแหนง………………………………………. 
สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด……. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
หมายเหตุ :  ใหจัดทําคนละ  4  เลม 
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สารบัญ 

 
                                                                                                          หนา 

1. ผลงานชิ้นที่ 1    
   ที่มาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดาํเนนิการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    
2. ผลงานชิ้นที่ 2   
   ที่มาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดาํเนนิการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค    
3. ผลงานชิ้นที่ 3 (เฉพาะสายงานนิติการ)    
   ที่มาและขอบเขตของผลงาน   
   กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 
   วิธีการดาํเนนิการ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
   ประโยชนของผลงาน   
   ปญหาอุปสรรค 
   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค   
4. ภาคผนวก 
   4.1 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที ่1 
   4.2 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที ่2 
   4.3 เอกสารประกอบที่เก่ียวของสําหรับผลงานชิ้นที ่3 
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• ผลงานชิ้นที ่1 
• ช่ือผลงาน    ……………………………………………………………………………… 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ( เดือน/ พ.ศ.)   …………………………………… 
• รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
 
                เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  20  
หนากระดาษ  A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไม
ต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
                ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นกําหนด 
 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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• ผลงานชิ้นที ่2    
• ช่ือผลงาน :   
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
 
            เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  20  
หนากระดาษ A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไม
ต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
            ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด 
 
                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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• ผลงานชิ้นที ่3  (เฉพาะสายงานนติิการ) 
• ช่ือผลงาน :  ……………………………….. 
• ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เดือน / พ.ศ.)  …………………………………….. 
• รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
 
            เน้ือหาของผลงานจะตองมีความยาวไมต่ํากวา  8  หนากระดาษ  A4  และตองไมเกิน  20  
หนากระดาษ  A4 (ไมรวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16  และมีจํานวนบรรทัดตองไม
ต่ํากวาหนาละ 28 บรรทัด  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเล่ียงเพ่ือใหมีจํานวนหนาของผลงานเพิ่มขึ้น 
            ลักษณะผลงานที่เสนอตองเปนไปตามแนวทางการประเมินผลงานตามที่กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นกําหนด 
 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 



 

 

แบบบัญชีรายชื่อผูขอรับการประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่งูขึน้สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
จังหวดั/สํานัก/กอง………………………………………………….. 

สงพรอมหนังสือ ที่ มท ………………………………………………. ลงวันที…่…………………………………………………………. 
 

เงินเดือนปงบประมาณ ลําดับ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ คุณวุฒิ       

การศึกษา 

ดํารงตําแหนงใน
ระดับปจจบุันเมื่อ 

(ว/ด/ป) 

คุณสมบัติ
ครบถวนในวันที่ 

ที่เลื่อน กอนเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

หมายเหตุ - ผูตรวจสอบ หมายถึง ทองถิ่นจังหวัดหรือหัวหนางานที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล 


