
 
 

 
 

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกเพื่อเลือ่นและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดบัที่สูงข้ึน 

เป็นตำแหน่งอาวุโสและชำนาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

 ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562  ได้กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้น นั้น 
 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์  งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลจึง
ได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งอาวุโสและชำนาญการพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป  
 
 
 

นางสาววาสนา  แสงโรจน์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

รูปแสดงข้ันตอนการดำเนินการเลื่อนระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษ     1 

ขั้นตอน วิธีการและรายละเอียด 

1. แบบ/เอกสาร ขั้นตอนการประเมิน        4 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ          7 

3. ขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่ง         8 

4. ขั้นตอนการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับ        11 

5. ขั้นตอนการเลื่อนและแต่งตั้ง         14 

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้ง 
เอกสารลำดับที่ 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล อส/ชพ./ชช     15 
เอกสารลำดับที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล      21 
เอกสารลำดับที่ 3 แบบการเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง      26 
เอกสารลำดับที่ 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง    29 
เอกสารลำดับที่ 5 - แบบการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชพ./ชช.   31 
    - แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ อาวุโส   34 
เอกสารลำดับที่ 6  แบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือขอปรับปรุงตำแหน่ง    37 
เอกสารลำดับที่ 7 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารประกอบ   39 
เอกสารลำดับที่ 8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์     41 
เอกสารลำดับที่ 9 แบบประเมินแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   42 
เอกสารลำดับที่ 10 แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง   45 
เอกสารลำดับที่ 11 แบบแสดงรายละเอียดผลงานพร้อมเอกสารประกอบ    48 
เอกสารลำดับที่ 12 แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน      52 
เอกสารลำดับที่ 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน     53 
เอกสารลำดับที่ 14 แบบประเมินผลงาน        54 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก คำจำกัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับ     55 
ภาคผนวก ข คำจำกัดความและความซับซ้เอนของความรู้แต่ละระดับ     61 
ภาคผนวก ค ตัวอย่างการคำนวณคะแนนทักษะ/ความรู้      75 
ภาคผนวก ง ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ    77 
         การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป 
       และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 
       ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
       ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
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ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การพิจารณาคุณสมบัติ 

ขั้นตอนที่ 2 
การปรับปรุงตำแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดทำแบบพิจารณา
คุณสมบัติ  

ผอ.สำนักปลัด
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

งานการเจ้าหนา้ที่ /รวบรวม 
จัดทำบันทึกเสนอนายกฯ 

ดำเนินการปรับปรุงตำแหน่ง 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์

1. จัดทำแบบปรับปรุงตำแหน่ง 
2. จัดทำแบบประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล  

 งานการเจ้าหน้าที่เสนอนายกฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินปรับปรงุตำแหนง่  

จำนวน 5 คน 

คณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงฯ

แหน่ง 

 งานการเจ้าหน้าที่รายงาน
นายกฯ 

 เสนอขอยกเลิก  

 งานการเจ้าหน้าที่รายงาน
นายกฯ 

 เสนอ ก.ท.จ.  

ผ่านเกณฑ ์ไม่ผา่นเกณฑ ์

งานการเจ้าหนา้ที่ / 
เสนอนายกฯ ยกเลิก 

ผู้ขอประเมิน/
ต้นสังกัด 

ผู้ขอประเมิน/
ต้นสังกัด 

 ก.ท.จ. เห็นชอบใหป้รับปรุง
ตำแหน่ง  

ผู้ขอประเมิน/ต้นสังกัด 

 

1. เทศบาลประกาศ 
    ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  
2. แต่งตั้ง “รักษาการใน 
    ตำแหน่ง” 
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ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินความรู้ความสามารถ 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดทำผลงาน  
ระดับอาวุโส  1 เรื่อง 

ระดับชำนาญการพิเศษ 2 เรื่อง 

ผ่านเกณฑ ์

ผู้ขอระเมิน 

ผู้ขอ
ประเมิน 

จัดทำแบบแสดงรายละเอียด
การเสนอวิสัยทัศน์  

จัดทำแบบประเมินด้าน
ทักษะ  

ผู้ขอประเมิน 

 

 งานการเจ้าหน้าที่เสนอ  
นายกฯ แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินวิสัยทัศน์  
จำนวน 3 คน 

 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน/
นายกฯ ลงความเห็น 

 
 

 คณะกรรมการประเมิน
วิสัยทัศน์  

/เกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 

ผู้บังคคับบัญชา  
/ผลการประเมินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
 

ผู้ขอประเมิน/ต้นสังกัด 

 

งานการเจ้าหนา้ที่สรุปผลการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ 

เสนอนายกเทศมนตรี 
 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

หัวหน้าสำนักปลัด ออกใบรับ
แบบแสดงวิสัยทัศน ์

หัวหน้าสำนักปลัด ออกใบรับ
ผลงาน 

 งานการเจ้าหน้าที่เสนอ  
นายกฯ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน จำนวน 3 คน 

 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน จำนวน 3 คน 

 ส่งคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/ผลงานให้  
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. 

***เลขานุการ ก.ท.จ.*** 
ลงชื่อใบรับผลงาน และลงวันที่รับผลงาน 

 เลขานุการ ก.ท.จ. ส่งผลงาน
ให้คณะกรรมการประเมินเป็น

รายบุคคล 

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

 ส่งผลการประเมินให้เทศบาล 
 ก.ท.จ. มีมติเห็นชอบให้เลื่อนได้

ตั้งแต่วันท่ีเลขานุการ ก.ท.จ.ลงนาม
รับผลงาน 

งานการเจ้าหนา้ที่สรุปผลการ
ประเมินผลงาน เสนอ

นายกเทศมนตรี 
 

แจ้งผู้ขอประเมินรับทราบ
และแก้ไขผลงานตามที่
คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานระบุเหตุผล 

ผ่านเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์

** ระยะเวลาแก้ไข
ผลงานภายใน 1 ปี** 

รายงานให้เลขานุการ 
ก.ทจ.ทราบ 

เสนอ ก.ท.จ.ขอ
ความเห็นชอบ

เล่ือนและแต่งตั้ง 

เสนอ ก.ท.จ.ขอ
ความเห็นชอบ

เล่ือนและ
แต่งต้ัง 

เทศบาลรายงานผลการ
แต่งตั้ง ให้ ก.ท.จ.ทราบ 

 เทศบาลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติ 
ก.ท.จ. 
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ขั้นตอน วิธีการและรายละเอียด 
ประกอบหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ ระดับอาวุโส /ระดับชำนาญการพิเศษ 
-------------------------------- 

 
1. แบบ/เอกสาร ขั้นตอนการประเมิน 

ลำดับที่ รายการ ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/เงื่อนไข 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ 

1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
อส./ชพ./ชช. 

- ผู้ขอประเมิน เป็นผู้จัดทำรายละเอียด 
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ 

2. ขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่ง 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

(สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส/ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

- ผู้ขอประเมิน เป็นผู้จัดทำรายละเอียด 
- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นผู้ประเมิน

เบื้องต้น 
- ปลัดเทศบาล ลงความเห็น 
- คณะกรรมการประเมินปรับปรับปรุงตำแหน่ง 

ประชุมสรุปความเห็นในการประเมิน 
3. แบบแสดงรายละเอียดของภารกิจ 

ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่
เพ่ิมข้ึน 

- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนราชการที่ขอ
ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นผู้จัดทำ และส่งแบบ  
แสดงฯ ให้ สำนักปลัดเทศบาล รวบรวม 

4. หลักเกณฑ์การประเมินการปรับปรุง
ตำแหน่ง 
 - แบบประเมินค่างานของตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ แบบ ชพ./ชช. 
- แบบประเมินค่างานของตำแหน่ง
ประเภททั่วป ระดับอาวุโส  

- งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำแบบประเมินค่างานฯ 
- คณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง จำนวน 

5 คน เป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วย 
(1) ปลัดเทศบาล  เป็นประธาน 
(2) ผู้ที่เคยหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ ่นในสายงานที ่จะประเมินใน
ระดับไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านนั้น จำนวน 3 
คน เป็น กรรมการ 

(3) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนราชการที่ขอ
ปรับปรุง เป็น กรรมการ 

(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล เป็น เลขานุการ 

- ประชุมคณะกรรมการฯ ตามรูปแบบการประชุม
คณะกรรมการ 

5. รายงาน ก.ท.จ. ขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงตำแหน่ง 
 - แบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายฯ 

- งานการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำ 
- นายกเทศมนตรี ลงนามเสนอ ก.ท.จ.  
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ลำดับที่ รายการ ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/เงื่อนไข 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับฯ 
3. ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ    
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน (1. ด้านความรู้ที่จำเป็นฯ 2. ด้านทักษะที่จำเป็นฯ 3. ด้านสมรรถนะที่จำเป็นฯ) 

3.1 ด้านความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน (การเขียนวิสัยทัศน์) 
6. แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอวิสัยทัศน์ 

แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
- ผู้ขอประเมิน  เป็นผู้จัดทำ ส่งแบบแสดงฯ

(วิสัยทัศน์) ส่งให้สำนักปลัดเทศบาล 
- คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ เป็นผู้ประเมิน 

ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนส่วนราชการที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน โดย ก.ท.จ. 
คัดเลือก เป็น ประธาน 

(2) ปลัดเทศบาล  เป็น กรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็น 

กรรมการ 
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงาน

บุคคล เป็น เลขานุการ 
ผู้ ผ ่ านการประเม ินต ้องได ้คะแนน 2 ใน 3           

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
3.2 ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
7. แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ

การปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
- งานการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำ 
- ผ ู ้อำนวยการสำน ัก/กอง ที ่ผ ู ้น ั ้นส ังก ัด เป็น           

ผ ู ้ประเม ิน  ผลการประเม ินต ้องไม ่น ้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

- นายกเทศมนตรี เป็นผู ้พิจารณาลงนามผ่านการ
ประเมิน 

3.3 ด้านสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
8. พิจารณาจากแบบพิจารณาคุณสมบัติ

ของบุคคล ฯ และทะเบียนประวัติ 
- ต ้องม ีผลการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการ

ประจำปีในระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญการ 
ย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับด ีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
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ลำดับที่ รายการ ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/เงื่อนไข 
4. ขั้นตอนการประเมินผลงาน  

9. แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่พร้อม
เอกสารประกอบ 

- ผู้ขอประเมิน เป็นผู้จัดทำ  
(ประเภทวิชาการ การปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี จำนวน 2 ผลงาน) 
(ประเภททั่วไป การปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 
ปี จำนวน 1 ผลงาน) 

- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และปลัดเทศบาล    
เป็นผู้รับรอง 

- ส่งผลงานให้สำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนัก-
ปลัด ลงนามและวันที่รับผลงาน  

10. แบบประเมินผลงาน - คณะกรรมการประเมินประเมินผลงานระดับ
อาวุโส/ระดับชำนาญการพิเศษ จากบัญชีกรรมการ
ประเมินผลงานที่ ก.ท.จ. กำหนด จำนวน 3 คน 
โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็น เลขานุการ 
-  ผ ู ้ผ ่ านการประเม ินต ้องได ้ร ับคะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70  
- ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้
อีกครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
- หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอแล้วไม่ผา่น
ให้ยกเลิกการคัดเลือก 

5. ขั้นตอนการบรรจุและแต่งตั้ง  
11. รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งสิ้น - เทศบาล ส่งเอกสารหลักฐานการประเมินผลงาน

เสนอ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ เลขานุการ ก.ท.จ. ลงนามรับผลงาน 
- ก.ท.จ. มีมติเห็นชอบ ให้ อปท. ทำคำสั่งแต่งตั้ง
ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

 2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ขั้นตอนที่ 2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  2.1.1 เมื่อผู้ขอประเมินเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ขอประเมินจัดทำแบบพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคล อส./ชพ./ชช. (เอกสารลำดับที่ 1) ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
   (2) หน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที ่จะ
ประเมิน 
   (3) การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่) 
  2.1.2 เสนอหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทำการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
   (1) คุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ หรือได้รับการยกเว้นตามมติใด ครั้งที่
เท่าไร 
   (2) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หรือไม่  
   (3) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ติดต่อกันหรือไม่ จำนวนกี่ปี 
   (4) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง ตรง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งที่เกี่ ยวข้องเกื้อกูล หรือระยะเวลาทวีคูณ
หรือไม ่
   (5) อัตราเงินเดือน ตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม ่
   (6) ประวัติการดำเนินการทางวินัย  เคยถูกดำเนินการหรือไม่ ระดับโทษ เมื่อไร 
   (7) ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง   เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ (มีผลการปฏิบัติ
ราชการระดับดี ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง) 
   (8) การอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด  ผ่านหรือไม ่
   (9) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   มีหรือไม ่

  2.1.3 เมื่อหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงความเหน็ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ ให้
เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่ง 
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 3. ขั้นตอนการปรับปรุงตำแหน่ง 
  ขั้นตอนที่ 3.1  พิจารณาคุณลักษณะของบุคคล 
  3.1.1 ให้ผู้ขอประเมินจัดทำแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล(สำหรับตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส/ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) (เอกสารลำดับที่ 2) ประกอบด้วย 
   (1) ความรับผิดชอบ   
   (2) ความพฤติกรรม 
   (3) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
   (4) การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ 
   (5) การพัฒนาตนเอง 
   (6) ความเสียสละ 
   (7) ความสามารถในการสื่อความหมาย 
   (8) ความคิดริเริ่ม 

  3.1.2 เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ผู้ประเมินสังกัด เป็นผู้ประเมิน 

  3.1.3 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เมื่อประเมินแล้วนำเสนอปลัดเทศบาล เป็นผู้ลงความเห็น 

  3.1.4 นำส่งแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้สำนักปลัดเทศบาล รวบรวม 
  หมายเหตุ  ต้องประเมินได้คะแนน  
   (1) ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส   ต้องประเมินได้คะแนนระดับดี 
   (2) ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ   ต้องประเมินได้คะแนนระดับดี 

  ขั้นตอนที่ 3.2  วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความยุ่งยากของงาน
รวมถึงความรับผิดชอบ  
  3.2.1 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ขอประเมิน จัดทำแบบเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (แบบแสดงรายละเอียดของภารกิจ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมข้ึน) (เอกสารลำดับที่ 3)  ประกอบด้วย 
    (1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
    (2) ภารกิจที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง 
     -  ภารกิจเดิมที่รับผิดชอบ 
     - ภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ 
    (3) ปริมาณงานที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง 
     - ปริมาณงานเดิมท่ีรับผิดชอบ 
     - ปริมาณงานใหม่ท่ีรับผิดชอบ 
    (4) คุณภาพของงานที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง 
     - คุณภาพของงานเดิมท่ีรับผิดชอบ 
     - คุณภาพของงานใหม่ท่ีรับผิดชอบ 

  3.2.2 เมื่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ขอประเมินทำแบบเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งฯ ตามข้อ 
3.2.1 ให้นำส่งสำนักปลัดเทศบาล รวบรวม 

  3.2.3 สำนักปลัดเทศบาล จัดทำบันทึกเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุง
ตำแหน่ง 
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  ขั้นตอนที่ 3.3  คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง 
  3.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง (เอกสารลำดับที่ 4) ประกอบด้วย 
    (1) ปลัดเทศบาล   เป็น ประธาน 
    (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือน
ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านที่มีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ 
    (3) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
    (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น เลขานุการ   

    *** การแต่งตั ้งกรรมการตาม (2) หากไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ ให้แต่งตั ้งบุคคล 
ดังต่อไปนี้ได้ (หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.จ และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561) 
    1. ตำแหน่งประเภททั่วไป อาวุโส ให้แต่งตั ้งจากตำแหน่งที่เกี ่ยวข้องเกื ้อกูลใน
ตำแหน่งประเภทเดียวกัน หากไม่มีตำแหน่งประเภทเดียวกันให้แต่งตั้งในตำแหน่งที่เกี ่ยวข้องเกื้อกูล จาก
ตำแหน่งประเภทวิชาการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ    
ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
    2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งจากตำแหน่งในสายงาน
เดียวกัน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนเป็นอันดับแรก สำหรับบาง
ตำแหน่งและสายงานที่ไม่มีชื ่อตำแหน่งเดียวกัน เช่น นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจแต่งตั้งจาก
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือส่วนราชการที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ขอประเมิน 
    3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที ่จะขอปรับปรุงตำแหน่งจะต้องมี
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ไม่ต่ำกว่าอำนวยการส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาขึ้นตรงกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการพิจารณาระดับตำแหน่งส่วนราชการให้
พิจารณาจากระดับตำแหน่งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.3.2 สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดทำแบบเพื่อประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง โดย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของงานของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน 
โดยกำหนดองค์ประกอบการประเมินค่างาน  4 ด้าน คือ 
    (1) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    (2) ความยุ่งยากของงาน 
    (3) การกำกับตรวจสอบ 
    (4) การตัดสินใจ 
    ทั้งนี้ ได้จำแนกหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 
    1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช ี ่ยวชาญ 
รายละเอียดตามแบบ ชพ./ชช. 
    2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายละเอียดตามแบบ อส. 
    (เอกสารลำดับที่ 5)  
  3.3.3 กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง 
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 ขั้นตอนที่ 3.4 ประเมินคุณลักษณะของตำแหน่ง รายละเอยของภารกิจ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น และประเมินค่างานของตำแหน่ง 
 3.4.1  คณะกรรมการประเมินการปร ับปร ุงตำแหน่ง ประช ุมตามร ูปแบบการประชุม
คณะกรรมการ  เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
    (1) สรุปความเห็นในการประเมินคุณลักษณะตามแบบประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล (สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
(เอกสารลำดับที่ 2) 
    (2) กรรมการแต่ละคนประเมินค่างานของตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 5) และนำมา
รวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย   
    เกณฑ์การตัดสิน 
    1. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป 
    2. ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ได้คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป 
    การพิจารณา คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งอาจจะใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ประกอบการพิจารณาการให้คะแนนได้ หรือจะอ้างอิง
จากบุคคลประกอบก็ได้   

 3.4.2 เมื่อคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตำแหน่ง
ให้มีระดับสูงขึ้น ให้เสนอผลการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรีทราบ พร้อมใบลงชื่อคณะกรรมการ เอกสารการ
ประชุม รายงานการประชุม แบบประเมินค่างานของตำแหน่ง(เอกสารลำดับที่ 5) ที่ลงลายมือชื่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงตำแหน่ง ครบทุกคน 

 3.4.3 นายกเทศมนตรี พิจารณาแล้วเห็นด้วยลงนามในแบบประเมินค่างานของตำแหน่ง 
(เอกสารลำดับที่ 5) ให้สำนักปลัดเทศบาลทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยมี
รายละเอียด ประกอบด้วย  

  1. รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มี
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเป็นระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 

  2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากำลังในปีปัจจุบันและภาย
หลังจากมีการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งนั้นแล้ว (เอกสารลำดับที่ 6) 

  3. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปร ับปรุงตำแหน่งและความเห็นของ
นายกเทศมนตรี 

 ขั้นตอนที่ 3.5  ประกาศปรับปรุงตำแหน่ง 
 3.5.1 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง

ตำแหน่งแล้ว  ให้เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในตำแหน่งและเลขท่ีตำแหน่งนั้น 

 3.5.2 ห้วงระยะเวลาที่ผู้นั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น “รักษาการในตำแหน่ง” ไปพลางก่อน เช่น  นาย  ก  ตำแหน่ง นาย
ช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส 
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 4. ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 
  ขั้นตอนที่ 4.1  การประเมินความรู้ความสามารถ  โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน  ประกอบด้วย 
  4.1.1 ด้านความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน(ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์)   
   (1) โดยผู้ขอประเมินจัดทำแบบแสดงรายละเอียดการเสนอวิสัยทัศน์พร้อมเอกสาร
ประกอบ (เอกสารลำดับที่ 7)  ที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอการนำความรู้ที่จำเป็นระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งไปใช้
ในการปฏิบัติงาน  
    ข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (1) หลักการและเหตุผล 
    (2) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
    (3) รายละเอียดของการดำเนินการพัฒนางาน 
    (4) ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนางาน 
    (5) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    (6) ระยะเวลาที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน 
    (7) แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลความสำเร็จ 
    ภาคผนวก เอกสารประกอบที่เก่ียวข้องเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
    - ว ิส ัยทัศน์ แนวคิด/วิธ ีการเพื ่อพัฒนางาน  ต้องมีความยาวไม่ต ่ำกว่า 5 
หน้ากระดาษ A4 และต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไม่เกิน 16 
และมีจำนวนบรรทัดต้องไม่ต่ำกว่าหน้าที่ 28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีจำนวน
หน้าของผลงานเพ่ิมข้ึน 
    - ผู้ประเมิน จัดส่งวิสัยทัศน์ (จำนวน 5 เล่ม) ให้สำนักปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ลงนามและวันที่รับวิสัยทัศน์ 
   (2) สำนักปลัดเทศบาล ทำบันทึกเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์  
   (3) เทศบาลทำหนังสือของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก เป็นประธาน   
   (4) สำนักปลัดเทศบาล จัดทำแบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง (เอกสารลำดับที่ 10) และคำจำจัดความทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ขอประเมิน
และอาจช่วยแนะนำวิธีการคิดร้อยละให้ผู้ประเมินได้ 
   (5) เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ (เอกสารลำดับที่ 8) ประกอบด้วย 
    (1) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน
ของตำแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน โดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) คัดเลือก  เป็นประธาน 
    (2) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
    (3) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด  เป็น กรรมการ 
    (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
    *** สำหรับ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ การแต่งตั้ง
กรรมการในส่วนของผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
ตำแหน่งและสายงานที่มีระดับไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชำนาญใน
สายงานนั้นๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษณ์ในความสามารถด้านนี้ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.จ 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
   (6) เทศบาลจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และส่งวิสัยทัศน์พร้อมแบบประเมินให้
กรรมการแต่ละราย 
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   (7) คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์  ทำหน้าที่ในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบ
ประเมินแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน(วิสัยทัศน์ ) (เอกสาร
ลำดับที่ 9) โดยผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมิน  2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
    การประเมินแนวคิด/วิธีการเพ่ือการพัฒนาฯ (วิสัยทัศน์) ในรายการประเมินแสดง
ความรู้ ทักษะ กำหนดคะแนนเต็ม 30 คะแนน แยกเป็น ความรู้ 15 คะแนน ทักษะ 15 คะแนน ใช้วิธีคิด
คะแนนแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะของผู้บังคับบัญชา 
    วิธีการประเมินวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ อาจใช้วิธีแจ้งวิธีคิด
คะแนนความรู้ ทักษะ โดยการนัดประชุมชี้แจง หรือจัดทำเอกสารแสดงวิธีการคิดส่งไปพร้อมเล่มวิสัยทัศน์  
    การประเมินวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ สามารถจัดประชุมตามรูปแบบการ
ประชุมคณะกรรมการหรือไม่ ก็ได้ 
   (8) รวบรวมคะแนนประเมินวิสัยทัศน์ (เอกสารลำดับที่ 9) วันที่ผ่านการประเมิน
วิสัยทัศน์ คือวันที่ได้รับผลคะแนนให้ผ่าน 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  ยกตัวอย่างเช่น  ประธานฯ ประเมิน
ได้ร้อยละ 59  วันที่ 4 ม.ค. 64 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประเมินได้ร้อยละ 70 วันที่ 6 มกราคม 2564 
ปลัดเทศบาล ประเมินได้ร้อยละ 69 วันที่ 8 มกราคม 2564 ให้ถือว่าผ่านการประเมินวิสัยทัศน์ วันที่ 8 
มกราคม 2564  

  4.1.2 ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ให้ประเมินจากผลการประเมิน
ของ ผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กอง (เอกสารลำดับที่ 10) โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และนำเสนอนายกเทศมนตรีลงความเห็น  

  4.1.3 ด้านสมรรถนะที่จําเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ต้องมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปีในระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับดี  อย่างน้อย 6 ครั้ง 

  4.1.4 สำนักปลัดเทศบาล รวบรวมผลการประเมินด้านความรู้ที่จำเป็นฯ (ประเมินด้วยการ
เขียนวิสัยทัศน์)  ด้านทักษะที่จำเป็นฯ และด้านสมรรถนะ  
   (1) รายงานนายกเทศมนตรี  
   (2) แจ้งผู้ประเมินให้ส่งผลงาน ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 1 เรื่อง ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง 

  ขั้นตอนที่ 4.2  การประเมินผลงาน  
  4.2.1 ผู้ขอประเมินนำเสนอผลงานดีเด่นทางวิชาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับที่จะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
ประชาชน หรือความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลัง  
   ประเภททั่วไป  ระดับ อาวุโส ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  ปีจำนวน 1 ผลงาน 
   ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ  ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  ปีจำนวน 2 ผลงาน 
   ตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารลำดับที่ 
11) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) ชื่อผลงาน 
   (2) ระยะเวลาดำเนินการ 
   (3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการดำเนินการ 
   (4) สรุปสาระสำคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (5) ขั ้นตอนการดำเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั ้นตอนการปฏิบัติงาน (โดย
ละเอียด) 
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   (6) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
   (7) การนำไปใช้ประโยชน์ 
   (8) ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
   (9) วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสำเร็จ 
   (10) ข้อเสนอแนะ 
   (11) ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) 
   ภาคผนวก เอกสารประกอบที่เก่ียวข้องกับผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
   - ผลงาน  ต้องมีความยาวไม่ต ่ำกว่ า 5 หน้ากระดาษ A4 และต้องไม่เกิน 15 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไม่เกิน 16 และมีจำนวนบรรทัดต้องไม่ต่ำกว่า
หน้าที่ 28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพ่ือให้มีจำนวนหน้าของผลงานเพ่ิมขึ้น 
   - ผู้ขอประเมินยืนผลงาน (เอกสารลำดับที่ 11) ต่อสำนักปลัดเทศบาล  จัดทำเป็น
รูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ี ก.ท.จ.กำหนด) 

  4.2.2 สำนักปลัดเทศบาล โดยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับเล่มผลงานแล้ว จัดทำแบบ
แสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน (เอกสารลำดับที่ 12) ลงนามและวันที่รับผลงาน 

  4.2.3 เทศบาลรายงาน ก.ท.จ. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานจากบัญชีที่ 
ก.ท.จ. หรือ ก.ท. กำหนดแล้วแต่กรณี  

  4.2.4 เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับอาวุโส/ระดับชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  3  คน (เอกสารลำดับที่ 13)  จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) กำหนดประกอบด้วย 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมิน 
ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน*** 
   (2) ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็นเลขานุการ 
   ***การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้แต่งตั้งตำแหน่งของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเท่านั้น  รายชื่อกรรมการต้องปิดเป็นความลับ*** 
   ทำหน้าที่ประเมินผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ขอ
ประเมินและคุณภาพความยุ่งยากของผลงาน รวมถึงการนำผลงานไปใช้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน 
หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลงาน(สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับอาวุโส/
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) (เอกสารลำดับที่ 14) 

  4.2.5 เมื่อแต่งตั้งแล้ว เทศบาลส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน พร้อม
ผลงาน ให้คณะกรรมการฯ ผ่านเลขานุการ(ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ)   

  4.2.6 เลขานุการ ก.ท.จ. (ท้องถิ่นจังหวัด) ตรวจผลงานเบื้องต้น ถ้าไม่สมบูรณ์ให้ส่งแก้ไข   
แต่ถ้าสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้ว เลขานุการ ก.ท.จ. ลงนามรับผลงาน (เอกสารลำดับที่ 12)  
    *** วันที่ เลขานุการ ก.ท.จ. ลงนามรับผลงาน คือวันที่มีผลในการเลื่อนและแต่งตั้ง
เมื่อผ่านการประเมินผลงาน 

  4.2.7 เลขานุการ ก.ท.จ. ส่งผลงานพร้อมแบบประเมินผลงาน (เอกสารลำดับที่ 14) ให้
คณะกรรมการประเมินผลงาน เป็นรายบุคคล 
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  4.2.8 คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ประเมินตามรายการแบบประเมินผลงาน (เอกสาร
ลำดับที่ 14) ประกอบด้วย 
   (1) รายละเอียดทั่วไป 
   (2) ผลการประเมิน แยกเป็น 
     1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนหรือตามข้อกำหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้นๆ  
ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน ผลงานเป็นการพัฒนาด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือการนำวิชาการนั้น ๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกันหรือการแก้ปัญหา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคิดอย่างเป็นระบบ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น  มี
ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน  และเป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
     2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู ้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ประกอบด้วย การแสดงถึงการนำทักษะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความ
ชำนาญที่แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์ และการแสดงถึงการนำองค์ความรู้ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
     3. ประโยชน์ของผลงาน โดยพิจารณาจากการนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
หรือการนำไปประยุกต์ใช้หรือการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการเฉพาะด้าน 

  4.2.9 คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ส่งผลการประเมินผลงานตามแบบประเมินผลงาน 
(เอกสารลำดับที่ 14) ส่งผลการประเมินให้ เลขานุการ ก.ท.จ. 

  4.2.10 เมื่อเทศบาลได้รับผลการประเมิน เทศบาลตรวจสอบผลการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
   ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน  ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน  1 ปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การ
คัดเลือกครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก  ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือก ต้องดำเนินการใหม่ทั้ง
การปรับปรุงตำแหน่งและการประเมินผลงาน 

  4.2.11 เทศบาลจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(ก.ท.จ.) เสนอขอให้เลื่อนและแต่งตั้ง 

  5. ขั้นตอนการเลื่อนและแต่งตั้ง 
   การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้

ออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง  โดยถือเอาวันประทับตราลงรับ
ของสำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.    

 
-------------------------------------- 
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เอกสารลำดับที่ 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล อส./ชพ./ชช. 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ............................... 
2. ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) ............................................................................. ..............ระดับ ......................................... 

ตำแหน่งเลขท่ี ..................................................................งาน/ฝ่าย..................................... ............................... 
สำนัก/กอง .....................................................................อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ............. ................. 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ...............................บาท 
เงินเดือนขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น..........................บาท 
ตำแหน่งสุดท้ายก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐาน 
ของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559) 
ตำแหน่ง ...........................................................ระดับ.............. ......ตำแหนงเลขท่ี............................................... 
ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อ..................................................................................................... ............................... 

3. ขอประเมินเพ่ือเลื่อนแต่งตั้งขึน้ให้ดำรงตำแหน่ง ............................................................ระดับ............................  
ตำแหน่งเลขท่ี ..................................................................งาน/ฝ่าย..................................... ............................... 
สำนัก/กอง .....................................................................อบต./เทศบาล/อบจ. .... .............................................. 

4. ประวัติส่วนตัว 
เกิดวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ................ (อายุ............ป.ี.............เดือน)  
อายุราชการ............ปี...............เดือน.................วัน 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก 

(ปริญญา) 
วันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 

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

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

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

................................................................ .................................................... ....................................................... 
6. ประวัติการรับราชการ(จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง

ขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) 
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

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

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

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

............................. .................................................. ...................................... .................................................. 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
วัน เดือน ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

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

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

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

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

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

............................. ........................... ............................................................ .................................................. 
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัว หน้างาน 

กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าระดับดี นับจากปัจจุบันลงไป 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 
รอบการประเมิน....................................................... ผลการประเมินระดับ ..................................................... 

10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ชื่อใบอนุญาต.....................................................................................................................................................  
วันออกใบอนุญาต ................................................................................วันหมดอายุ ................... ...................... 
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2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่จะขอประเมิน 

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

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

........................................................................................................... .................................................................. 
3. ความต้องการของตำแหน่ง 

3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงและความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา................................................................... ............................................................ 
3.1.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ปี) ..................................................... 
3.1.3 ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่จะประเมิน(ปี) ปฏิบัติหน้าที่อะไร 

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

3.1.4 ความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน(อย่างไร)  
 ............................................................................................................................. ............................ 
 .................................................................................................... ..................................................... 

3.1.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ  
(1) เงินเดือน 
 ยังไม่ถึงขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 ถึงข้ันต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 สูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

(2) การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
หลักสูตร .................................................................................................................... ............ 
หลักสูตร ................................................................................................................................  

3.2 คุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว 
3.2.1 ความรู้ (ระบุความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งดังกล่าว และ/หรือความรู้พิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ) 

        ................................................................................................................................................. ......... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        ..........................................................................................................................................................  
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2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน (ต่อ) 
3.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และหรือ

ความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการเขียน
บันทึก ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาต่อที่ประชุม ฯลฯ) 

        ......................................................................................................................................................... . 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        ..........................................................................................................................................................  
        .......................................................................................................................................................... 
 
3.2.3 ทักษะที่จำเป็น หรือความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................ .............. 
 
3.2.4 คุณลักษณะอื ่นๆ ที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ยกเว้นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ์ และ

ความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแบบประเมิน 
        .......................................................................................................................................................... 
        ..........................................................................................................................................................  
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)............................................................(ผู้ขอรับการประเมิน) 
             (.......................................................) 
     (ตำแหน่ง) .................................................... 
     วันที่ ............./...................................../........... 
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้อำนวยการ

กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) 
 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

(      ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง      (      ) ไม่ตรง 
(      ) ได้รับการยกเว้น (ตามมติ.........ครั้งที่ ...........) ........................................................................................ 

2. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
(      ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง       
(      ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่ ...................................................... .................................. 

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(      ) ติดต่อกัน.................ปี 
(      ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ ..............ปี 
(      ) อื่นๆ ..............ปี 

4. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งใน
สายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลด้วย) 
(      ) ตรงตามท่ีกำหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง...........ปี .............เดือน สายงานเกื้อกูล...........ป.ี............เดือน) 
(      ) เวลาทวีคูณ (สายงานที่จะแต่งตั้ง...........ปี .............เดือน สายงานเกื้อกูล...........ปี.............เดือน)  
(      ) ไม่ตรงตามที่กำหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง..........ปี .............เดือน สายงานเกื้อกูล...........ปี .............เดือน) 
(      ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา (      ) อื่นๆ  
การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม ................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................................... ............................... 
(กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูลให้ระบุว่าปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/การขอเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ตามมต ิก.จ ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที่ ................(โดยสามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลได้ร้อยละ...............)) 

5. อัตราเงินเดือน 
(      ) ตรงตามหลักเกณฑ์ 
(      ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ .................................................................................. ............................ 

6. ประวัติการดำเนินการทางวินัย 
(      ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ ...............................................เมื่อ............................................. ........... 
(      ) กำลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย      (      ) กำลังอยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
(      ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 
(      ) เป็นไปตามที่กำหนด 
(      ) ไม่เป็นไปตามที่กำหนด .............................................................................................................. 
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้อำนวยการ

กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) 
 
8. การอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

(      ) ผ่าน 
(      ) ไม่ผ่าน 

9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ถ้ามี) 
(      ) มี       
(      ) ไม่มี 

สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับกาประเมิน 
(      ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได ้
(      ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง

ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง 
(      ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ...........................................................................  

 
 
 
 

 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................(ผู้ตรวจสอบ) 
             (.......................................................) 
     (ตำแหน่ง) .................................................... 
     วันที่ ............./...................................../........... 
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เอกสารลำดับที่ 2 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(สำหรับตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

 
 

 ชื่อผู้ขอรับการประเมิน...................................................ตำแหน่ง (ปัจจุบัน).................................................. 
 สังกัดสำนัก/กอง............................................................องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............. ...................... 
 ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง .......................................................................................................  
 
 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม ดังนี้ 

- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี ่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น เช่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็
พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบว่ามีปัญหา 
หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลย หรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิด
ปัญหาเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก 

 

 
15 

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

2. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม ดังนี้ 
- รักษาวินัย 
- ปฏิบัต ิงานอยู ่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ข้าราชการ 
 

15 ......................... 

3. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  พิจารณาพฤติกรรม เช่น 
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
- การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
 

15 ......................... 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

 
4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาพฤติกรรม เช่น 

- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอ เมื่อประสบปัญหาใดๆ 
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของ

ตนเอง) 
 

 
15 

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

5. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ติดตามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
- นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10 ......................... 

6. ความเสียสละ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- การอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
- การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
 

10 ......................... 

7. ความสามารถในการสื่อสาร  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน     

ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

10 ......................... 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

 
8. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ เพ่ือประสิทธิผลของงาน  
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถ

ปฏิบัติได ้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งาน

ของตน 
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ

และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
- สนใจงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

 
10 

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

รวม 100 ......................... 

 
หมายเหตุ 
  ดีมาก  หมายถึง  ได้คะแนน 90 – 100 % ของคะแนนเต็ม 
  ดี   หมายถึง  ได้คะแนน 80 – 89 % ของคะแนนเต็ม 
  พอใช้  หมายถึง  ได้คะแนน 70 – 79 % ของคะแนนเต็ม 
  ต้องแก้ไข  หมายถึง  ได้คะแนนน้อยกว่า 60 % ของคะแนนเต็ม 
  
  สำหรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ต้องได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละที่
กำหนด ดังต่อไปนี้ จึงผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  1. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภททวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้คะแนนระดับดี 
  2. ประเภทวิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ ได้คะแนนระดับดีมาก 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
ความเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง) 

(      ) ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...............) 
(      ) ไม่ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ .............) 
         (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ................................................................................................................................... ................ 
         ......................................................................................................... .......................................... 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ...................................................................................................................................................  
 
 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)............................................................ 
                    (...........................................................) 
(ตำแหน่ง)....................................................................... 
       (วันที่) ............../................................../................... 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

(      ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(      ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้ ......................................... 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         .......................................................................................... ......................................................... 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ...................................................................................................................................................  
         ............................................................................................................................. ...................... 
 
 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)............................................................ 
                    (...........................................................) 
(ตำแหน่ง)................................................................... .... 
       (วันที่) ............../................................../................... 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่งในการประเมินคุณลักษณะ 

(      ) ผ่านการประเมิน   (ระบุเหตุผล) 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ............................................................................................................................. ......................  
         ......................................................................................... .......................................................... 
         ............................................................................................................................. ...................... 
 
(      ) ไม่ผ่านการประเมิน    (ระบุเหตุผล) 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ...................................................................................... ............................................................. 
         ............................................................................................................................. ...................... 
         ...................................................................................................................................................  
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

ประธานกรรมการ 
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เอกสารลำดับที่ 3 

การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 

(แบบแสดงรายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น) 
 
อบจ./เทศบาล/อบต. ..................................................................จังหวัด............................................................. 
ขอปรับปรุงตำแหน่ง ............................................................................................... ............................................. 
จาก......................................................................................... เป็น........................................................................ 
 
1. รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทำให้มีการปรับปรุงการกำหนด

ตำแหน่ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
2. ภารกิจที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง 

ภารกิจเดิมท่ีรับผิดชอบ ภารกิจใหม่ท่ีรับผิดชอบ 
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3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง 

ปริมาณงานเดิมที่รับผิดชอบ ปริมาณงานใหม่ที่รับผิดชอบ 
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4. คุณภาพของงานที่รับผิดชอบของตำแหน่งท่ีขอปรับปรุง 

คุณภาพงานเดิมที่รับผิดชอบ คุณภาพงานใหม่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
              (..........................................................) 
           ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง 
         ............/.................................../................... 
 
สำหรับแบบการปรับปรุงตำแหน่งนี้ ให้เสนอทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องนำเสนอต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา กรณี
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หากประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้
เสนอต่อ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต  แล้วแต่กรณี 
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เอกสารลำดับที่ 4 
 

 
 
 
 

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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภท......................ระดับ............................. 
.................................................. 

  โดยที่คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ อบจ./เทศบาล/อบต./เมือง
พัทยา…………….แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภท……………… ระดับ………………… 
ทำหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินการปรับปรุงตำแหน่งตามข้อ…….ของประกาศ ก.จ.จ./
ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่ งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ) กำหนด เพื่อเสนอ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา  
พิจารณาและมีมติต่อไป และให้การพิจารณาการปรับปรุงตำแหน่งของ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมือง
พัทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ หลักการและหลักเกณฑ์  
ตลอดจนวิธ ีการที่  ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา กำหนด ดังกล่าวข้างต้น  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภท................ระดับ.............   ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      เป็นประธาน  
  2. ผู ้ที ่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่ดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มี
ความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  จำนวน 3 คน  เป็นกรรมการ  
  3 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน    เป็นกรรมการ 
  4. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล           เป็นเลขานุการ 
  โดยทำหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ./ก.ท./ก.อบต./ก.เมืองพัทยา) กำหนด โดยแบบให้
เป็นไปตามท่ี ก.จ./ก.ท./ก.อบต./ก.เมืองพัทยา กำหนด 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง  ณ วันที่ ..........................................................  
           (........................................................)  
            นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เอกสารลำดับที่ 5 

หลักเกณฑ์การประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง 
 

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส  ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของงานของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดองค์ประกอบการประเมินค่างาน 4 ด้าน คือ 
 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2. ความยุ่งยากของงาน 
 3. การกำกับตรวจสอบ 
 4. การตัดสินใจ 
 ทั้งนี ้ได้จำแนกหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 
 1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามแบบ 
ชพ./ชช. 
 2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รายละเอียดตามแบบ อส. 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   ได้คะแนน 80   คะแนนขึ้นไป  
 2. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    ได้คะแนน 90   คะแนนขึ้นไป 
 3. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส    ได้คะแนน  80   คะแนนขึ้นไป 
 การพิจารณา คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งอาจจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ประกอบการพิจารณาการให้คะแนนได้ หรือจะอ้างอิงจากบุคคล
ประกอบก็ได ้
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          แบบ ชพ./ชช. 

การประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ................................ 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

(   ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่ม ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที ่มี
อยู่ (10-15 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก  หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื ้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้
ความคิดริเริ ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก 
(16-20 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที ่ยาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการปฏิบัต ิงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
กำหนด หรือปรับเปลี ่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26-60 คะแนน)  

30   

2. ความยุ่งยากของงาน 
(   ) เป ็นงานที่ ไม่ย ุ ่ งยาก   มีแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
(   ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน   และมี

ข ั ้นตอนว ิธ ีการค่อนข้างหลากหลาย (16-20 
คะแนน) 

(   ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน   ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (21-25 
คะแนน) 

(   ) เป็นงานที ่ย ุ ่งยากซับซ้อนมาก  ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 
 

30   
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-2- 
           

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
3. การกำกับตรวจสอบ 

(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิด (1-5 คะแนน) 

(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน) 

(   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัต ิงานเป็นระยะตามที ่กำหนดใน
แผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) 

(   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (15-20 
คะแนน)  

20   

4. การตัดสินใจ 
(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (1-5 

คะแนน) 
(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง

ค่อนข้างมาก วางแผนและกำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที ่ร ับผิดชอบ (11-15 
คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวีการ
ปฏิบัติงาน (15-20 คะแนน)  

20   

รวม 100   
 

 สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล (นำผลคะแนนของกรรมการมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย) 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ..................................................................................................... .................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 
  (    ) ผ่านการประเมิน 
  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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ความเห็นของคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง 
 ได้ประเมินค่างานในการปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นของเลขที่ตำแหน่ง
............................ตำแหน่ง .........................................ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ปรับปรุงตำแหน่งและการประเมินค่างาน 
 
(ลงชื่อ) ..................................................................... 
         (....................................................................) 

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

ประธานกรรมการ 
 

 
 
 (    ) เห็นด้วย ควรนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
    เหตุผล....................................................................................................................... ........... 
 (    ) ไม่เห็นด้วย 
    เหตุผล....................................................................................... ........................................... 
 
 
       (ลงชื่อ) .............................................................  
        (.........................................................)  
           นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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          แบบ อส. 

การประเมินค่างานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

(   ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัต ิงานที ่ค ่อนข้างยาก   โดยอาศัย
คำแนะนำ แนวทาง หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่มอียู่  
(16-20 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได ้(21-25 คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องปรับวิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (26-60 คะแนน)  

30   

2. ความยุ่งยากของงาน 
(   ) เป็นงานที่ไม่ยุ ่งยาก  มีคำแนะนำ คู ่มือ 

และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
(   ) เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบตัิที่

หลากหลาย (16-20 คะแนน) 
(   ) เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้

และประสบการณ์ในการเลือกใช ้ว ิธ ีการ และ
แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (21-25 
คะแนน) 

(   ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก  มี
ความหลากหลายและมีขั ้นตอนวิธีการที ่ยุ ่งยาก 
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการและแนวทางปฏิบัต ิงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 

30   

3. การกำกับตรวจสอบ 
(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่าง

ใกล้ชิด (1-5 คะแนน) 
(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน) 
(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเฉพาะ

บางเรื่องที่มีความสำคัญ (11-15 คะแนน) 
(   ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานน้อยมาก (15-20 คะแนน)  

20   
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
4. การตัดสินใจ 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดย
จะได้รับคำแนะนำในกรณีท่ีมีปัญหา (1-5 คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน
โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ     
(6-10 คะแนน) 

(    )  ในการปฏ ิบ ัต ิ ง านม ีการต ั ดส ิ น ใจ
ค่อนข้างมาก โดยมีการรายงานผลการตัดสินใจใน
เรื่องท่ีสำคัญ (11-15 คะแนน) 

(    )  ในการปฏ ิบ ัต ิ ง านม ีการต ั ดส ิ น ใจ
ค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและกำหนดแนว
ทางการปฏ ิบ ัต ิ งานและแก ้ป ัญหาในงานที่
รับผิดชอบ (15-20 คะแนน)  

20   

รวม 100   
 

 สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล (นำผลคะแนนของกรรมการมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย) 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ..................................................................................................... .................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ..................................................................................................... .................................................... 
 
  (    ) ผ่านการประเมิน 
  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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ความเห็นของคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง 
 ได้ประเมินค่างานในการปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นของเลขที่ตำแหน่ง
...........................................ตำแหน่ง ............................................................ถูกต้องและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการปรับปรุงตำแหน่งและการประเมินค่างาน 
 
(ลงชื่อ) ..................................................................... 
         (....................................................................) 

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

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

ประธานกรรมการ 
 

 
 
 (    ) เห็นด้วย ควรนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
    เหตุผล....................................................................................................................... ........... 
 (    ) ไม่เห็นด้วย 
    เหตุผล....................................................................................... ........................................... 
 
 
       (ลงชื่อ) .............................................................  
        (.........................................................)  
           นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เอกสารลำดับที่ 6 

แบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่ง 
 1. ภาระค่าใช่จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการปรับปรุงตำแหน่ง 
  1.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ก่อนการปรับปรุงตำแหน่ง 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
กรอบอัตรากำลัง 

หมายเหตุ จำนวน 
(คน) 

จำนวนเงิน (บาท) 

1. ข้าราชการ    
2. ลูกจ้างประจำ    
3. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    
4. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    

รวมทั้งสิ้น    
 

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ....... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
 

   

 
  1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น หลังการปรับปรุงตำแหน่ง 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
กรอบอัตรากำลัง 

หมายเหตุ จำนวน 
(คน) 

จำนวนเงิน (บาท) 

1 ข้าราชการ    
2 ลูกจ้างประจำ    
3 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    
4 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    

รวมทั้งสิ้น    
 

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ....... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
 

   

 
       (ลงชื่อ) .......................................................... 
        (.......................................................) 
        นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 กรณีภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้ต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงตำแหน่ง การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือนที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการปรับปรุงตำแหน่ง และการบริหารงานบุคคลอ่ืนด้วย 
 การคิดภาระค่าใช้จ่ายกรณีกำหนดตำแหน่งเพิ่ม ให้คิดตามแนวทางแนวการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
โดยให้คิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งป ี
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เอกสารลำดับที่ 7 

(ปกหน้า) 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารประกอบ 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท..................................... 

ระดับ........................ 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน 
  เรื่อง ..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
(ชื่อ-สกุล) 

  .............................................................................................................................................. 
  ตำแหน่ง......................................................................ตำแหน่งเลขที่.................................... 
  งาน/ฝ่าย............................................................................................................................... 
  สำนัก/กอง............................................................................................................................ 
  อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ........................................................................................ 
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สารบัญ 
            หน้า 
ข้อเสนอวิสัยทัศน์  แนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน 

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

 * หลักการและเหตุผล        ..........  

 * บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ       ..........  

 * รายละเอียดของการดำเนินการพัฒนางาน      ..........  

 * ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนางาน     ..........  

 * ตัวชี้วัดความสำเร็จ         ..........  

 * ระยะเวลาที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน   ..........  

 * แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลความสำเร็จ     ..........  

 

ภาคผนวก 

 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน   .......... 
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เอกสารลำดับที่ 8 
 

 
 
 
 

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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง......................ระดับ............................. 
........................................................... 

  อาศัยอำนาจตามข้อ ...........ของประกาศ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก. เมืองพัทยา เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และหลักเณฑณ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของตำแหน่ง............................................
ระดับ................... ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่
ขอประเมิน ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน โดยคณะกรรมการข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต./ก.เมืองพัทยา) คัดเลือก     เป็นประธาน 
  2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นกรรมการ  
  3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  ที่ผู้นั้นสังกัด     เป็นกรรมการ 
  4. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล           เป็นเลขานุการ 

  ทำหน้าที่ในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบที่กำหนด โดยผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง  ณ วันที่ ..........................................................  
  
       (........................................................)  
         นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 หมายเหตุ  
  ให้นำไปปรับใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ในตำแหน่งต่างๆ ได้ 
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เอกสารลำดับที่ 9 
 

แบบประเมินแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของตำแหน่งที่ขอประเมิน (วิสัยทัศน์) 

(สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

 1. รายละเอียดทั่วไป 
  ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ............ 
  ตำแหน่ง ...................................................................ระดับ.......................เงินเดือน.... .....................บาท 
  ฝ่าย............................................................................สำนัก/กอง.................................... ......................... 
  อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................... ................................................................... 
  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................................................................................. 
  ฝ่าย ..........................................................................สำนัก/กอง.............................................................  
   อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................ .................. 
 2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
เหตุผลการให้

คะแนน 
คุณภาพของข้อเสนอ (วิสัยทัศน์) 

• - มีมุมมองแห่งอนาคต (Future perspective) สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  และค่านิยมของ
องค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 

• - สาระครบถ้วนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะท้อนให้
เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตที่เข้าใจ
ง่าย สามารถทำให้สำเร็จได้ตรงตาม เป้าหมาย สาระต่างๆจะช่วย
กระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงาน 

• - มีแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มุ ่งสู่จุดหมาย ชัดเจน
และเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ้มค่าในอนาคต ทั้งในด้านบุคคล
และองค์กร และมีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่กำหนด
เป็นวิสัยทัศน์หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้นๆ 

• - แสดงถึงความรู้ ทักษะ(ความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญ)ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง โดยเข้าใจระบบงาน
ทั้งด้านกว้าง ด้านลึก จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบงาน 

100 
(25) 

 
 
 

(25) 
 
 
 
 

(20) 
 
 
 

(30) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลและ
ระดับทักษะและ
ความรู้ที่ได้ 

คะแนนรวม 100   

3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
.......................................................................................................................... .................................................... 
................................................................................. ............................................................................................. 
     ลงชื่อ ................................................................ผู้ประเมิน 
      (..........................................................) 
      ................/.........................../............... 
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คำอธิบายการให้คะแนนแบบประเมิน 
  

สำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานและประเมินข้อเสนอหรือวิสัยทัศน์ในส่วนที่เกี ่ยวกับการให้
คะแนนด้านทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้นำสูตรและวิธีการคิดให้คะแนนจาก คำอธิบาย
การให้คะแนนแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะของผู้บังคับบัญชามาปรับใช้  โดยปรับคะแนนในส่วนของการ
ประเมินความรู้และทักษะให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 30 คะแนน (ความรู้ 15 คะแนน และทักษะ 
15 คะแนน) ดังนั้น ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบ
ด้วย พร้อมทั้ง ให้เสนอมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหรือวิสัยทัศน์
แล้วแต่กรณีให้ทราบด้วย 

สำหรับการให้คะแนนความรู้และทักษะให้นำหลักการการให้คะแนนด้านทักษะที่ผู้บังคับบัญชา เป็น   
ผู้ประเมินมาปรับใช้  ดังนี้  

 
 

ที ่
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ระดับท่ีกำหนดไว้ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมินได้ 

(2) 
ค่าความแตกต่าง 

(2) – (1) 

1     

2     

คิดเป็นร้อยละ   

 

ที ่
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ระดับท่ีกำหนดไว้ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีประเมินได้ 

(2) 
ค่าความแตกต่าง 

(2) – (1) 

1     

2     

คิดเป็นร้อยละ   

 
หมายเหตุ   
  ระดับความรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งจะต้อง
พิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นำเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรมตามคำจำกัดความและความ
ซับซ้อนของทักษะ และความรู้ที่กำหนดแต่ละระดับ        
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ความรู้/ทักษะที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความทักษะ 
จำนวนทักษะ 

(ก) 
คูณด้วย 

(ข) 
คะแนน 
(ก X ข) 

จำนวนความรู้/ทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับทักษะที่คาดหวัง  ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จำนวนความรู้/ทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ำกว่า 
ระดับทักษะที่คาดหวัง 1 ระดับ  ให้คูณด้วย 2 

 X 2  

จำนวนความรู้/ทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ำกว่า 
ระดับทักษะที่คาดหวัง 2 ระดับ  ให้คูณด้วย 1 

 X 1  

จำนวนความรู้/ทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ำกว่า 
ระดับทักษะที่คาดหวัง 3 ระดับ  ให้คูณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉลี่ย ผลรวม (ก X ข) 

จำนวนความรู้/ทักษะทั้งหมด X 3 
 

คะแนนที่ได ้  
 

หมายเหตุ   
การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นำมาคิดคะแนนเฉลี่ยตามสูตรที่กำหนด แล้วจึงนำคะแนน

เฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  
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เอกสารลำดับที่ 10 

แบบประเมินด้านทักษะทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิานในตำแหน่ง 
 

  ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ ................. 
  ตำแหน่ง ...................................................................ระดับ.......................เงินเดือน.........................บาท  
  ฝ่าย............................................................................สำนัก/กอง.................................... ......................... 
  อบจ./เทศบาล/อบต. ................................................................................................................. ............. 
  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................................................................................. 
  ฝ่าย ..........................................................................สำนัก/กอง.......................................... ................... 
   อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................... ................................... 
 

ที ่
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ใน 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ระดับที่กำหนดไว้ตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ระเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง 
(2) - (1) 

1 ทักษะการบริหารข้อมูล    
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    
3 ทักษะการประสานงาน    
4 ทักษะในการสืบสวน    
5 ทักษะการบริหารโครงการ    
6 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และ 

ถ่ายทอดความรู้ 
   

7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุป 
รายงาน 

   

8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    
9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 
   

 
หมายเหตุ 
  ระดับทักษะที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ขอประเมิน 
สำหรับระดับทักษะที่ประเมินได้ (ทักษะที่ประเมินได้ หมายถึง ทักษะที่ค้นพบจากผู้ขอประเมินเป็นผู้ประเมิน
เป็นผู้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ขอประเมิน) โดยให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมตาม
คำจำกัดความและความซับซ้อนของทักษะของแต่ละระดับกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
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  ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับทักษะท่ีคาดหวัง 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ 
จำนวน
ทักษะ 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก x ข) 

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ 
ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

 X 2  

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

 X 1  

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
ใช้สูตรการคำนวณดังนี้ ผลรวม ( ก x ข)  

 จำนวนทักษะทั้งหมด x 3  
คิดเป็นร้อยละด้วยการคูณ 100  

 
 ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง) 
  (    ) ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
  (    ) ไม่ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 80) 
 ระบุเหตุผล .................................................................................................................. ................................. 
 ............................................................................................................................... ....................................... 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
              (.........................................................) 
       ตำแหน่ง ....................................................... 
             ............./.............................../................ 
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 ความเห็นของนายก อบจ./เทศบาล /อบต./เมืองพัทยา 
  (    ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
  (    ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
     .................................................................................................................. ............................. 
                  ............................................................................................................................. .................. 
 
 สรุปผลการประเมิน 
  (    ) ผ่านการประเมิน 
  (    ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
     ลงชื่อ............................................................ 
            (.........................................................) 
    นายก อบจ./เทศบาล/อบต. /เมืองพัทยา........................................ 
           ............./.............................../................ 
 
 ความเห็น ก.จ.จ./ก.ท.จ./ ก.อบต.จังหวัด/เมืองพัทยา (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็น
ต่างกัน) 
  (    ) ผ่านการประเมิน 
  (    ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 ระบุเหตุผล ............................................................................................................................. ...................... 
 ........................................................................................................... ........................................................... 
 
     ลงชื่อ............................................................ 
            (.........................................................) 
       ประธาน ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/เมืองพัทยา........................................ 
           ............./.............................../................ 
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เอกสารลำดับที่ 11 

 

 

(ปกหน้า) 

 

 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท............................. 

ระดับ..................................... 
 

 

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

   เร่ือง .................................................................................................................
  

 
 
 

ของ 
(ชื่อ-สกุล) 

   .......................................................................................................................... 
   ตำแหน่ง..........................................ตำแหน่งเลขที.่............................................ 
   งาน/ฝ่าย............................................................................................................ 
   สำนัก/กอง......................................................................................................... 
   อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ...................................................................... 
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สารบัญ 
          หน้า 

 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล        ก 

 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา       3 

 เร่ืองที่ 1 ............................................................................................. 
  * ระยะเวลาดำเนินการ       ......... 

  * ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการดำเนินการ   ......... 

  * สรุปสาระสำคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    ......... 

  * ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ......... 

  * ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)     ......... 

  * การนำไปใช้ประโยชน์       ......... 

  * ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค    ......... 

  * วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสำเร็จ   ......... 

  * ข้อเสนอแนะ        ......... 

  * ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)       ......... 

 

 เร่ืองที่ 2 ............................................................................................. 
  * ระยะเวลาดำเนินการ       ......... 

  * ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการดำเนินการ   ......... 

  * สรุปสาระสำคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    ......... 

  * ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ......... 

  * ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)     ......... 

  * การนำไปใช้ประโยชน์       ......... 

  * ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค    ......... 

  * วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสำเร็จ   ......... 

  * ข้อเสนอแนะ        ......... 

  * ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)       ......... 

 ภาคผนวก          
 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ......... 
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แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 1. ชื่อผลงาน 
  ............................................................................................................................. .............. 

 2. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ............................................................................................ ............................................... 

 3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ............................................................................................................................. .............. 

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

 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
  

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flow Chart  
 
 

จุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 
 

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 

 
 6. ผลสำเร็จของงาน 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  .................................................................................................................. ......................... 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ..................................................................... ...................................................................... 

 7. การนำไปใช้ประโยชน์ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ...........................................................................................................................................  

 8. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
  ............................................................................................................................. .............. 
  .................................................................................................................. ......................... 
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 9. วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสำเร็จ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ...........................................................................................................................................  
 10. ข้อเสนอแนะ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  .................................................................................................................. ......................... 
 11. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) 
  11.1 ..............................................................................สัดส่วนของผลงาน....................  
  11.2 ........................................................................ ......สัดส่วนของผลงาน.................... 
 

   ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

     (ลงชื่อ)...................................................... 
             (....................................................) 
            ผู้ขอรับการประเมิน 
     วันที่........เดือน.................................พ.ศ. ........... 

   ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้อง   
ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

ผู้ร่วมดำเนินการ 
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ........ 

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

ผู้ร่วมดำเนินการ 
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ........ 

   ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ 

     (ลงชื่อ)...................................................... 
             (....................................................) 
     ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ (ผอ.สำนัก/กอง/หน.สป.) 
     วันที่........เดือน.................................พ.ศ. ........... 
 
     (ลงชื่อ)...................................................... 
             (....................................................) 
     ตำแหน่ง ..................................................... 
          (ปลัด อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ) 
     วันที่........เดือน.................................พ.ศ. ........... 
 
หมายเหตุ : เนื้อหาของผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5  หน้ากระดาษ 
A4 และต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 
และมีจำนวนบรรทัดต้องไม่ต่ำกว่าหน้าละ 28 บรรทัด  โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มี
จำนวนหน้าของผลงานเพิ่มข้ึน  
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เอกสารลำดับที่ 12 
แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน 

 
 1. ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ................... 
  ตำแหน่ง ...................................................................ระดับ.......................เงินเดือน.........................บาท 
  ฝ่าย............................................................................สำนัก/กอง.................................... ......................... 
  อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................... .......................................................................... 
  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................................................................................. 
  ฝ่าย ..........................................................................สำนัก/กอง.............................................................  
   อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................ .................. 
 2. ได้รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมทั้งเอกสารที ่เป็นสาระสำคัญของผลงานหรือ

หลักฐานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ เมื่อวันที่ ................................ 
 
 
 
        (ลงชื่อ).................................................... .................. 
         (.................................................................)  
        ตำแหน่ง ..................................................................  
        วันที่ ............/......................................พ.ศ........ ....... 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้รับผลงานที่ขอประเมิน หมายถึง 
   1. สำนักงานปลัด/กองการเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล) 
   2. สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
   3. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี 
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เอกสารลำดับที่ 13 
 
 

 
 
 

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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่ง......................ระดับ............................. 
................................................. 

  อาศัยอำนาจตามข้อ ...........ของประกาศ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก. เมืองพัทยา เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และหลักเณฑณ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานของตำแหน่ง............................................ ระดับ................... ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน
ส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี ่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอประเมินซึ่งดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 คน     เป็นกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา                     เป็นเลขานุการ 

  โดยทำหน้าที่ประเมินผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ขอประเมิน 
และคุณภาพความยุ่งยากของผลงาน รวมถึงการนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน  2 
ใน 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ......................... 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง  ณ วันที่ ..........................................................  
  
       (........................................................)  
          นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
 ให้นำไปปรับใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการด้วย 
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เอกสารลำดับที่ 14 

แบบประเมินผลงาน 
(สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

 1. รายละเอียดทั่วไป 
  ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ............ 
  ตำแหน่ง ...................................................................ระดับ.......................เงินเดือน.... .....................บาท 
  ฝ่าย............................................................................สำนัก/กอง.................................... ......................... 
  อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................... ................................................................... 
  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................................................. ................................ 
  ฝ่าย ..........................................................................สำนัก/กอง.............................................................  
   อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. ...........................................................................................................  
 2. ผลการประเมนิ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลการ 
ให้คะแนน 

1 คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ  หลักวิชา ขั้นตอนหรือตาม

ข้อกำหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้นๆ 
- ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน 
- ผลงานเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการนำ

วิชาการนั้นๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกัน
หรือการแก้ปัญหาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยากและ
แนวคิดอย่างเป็นระบบ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึน 

- มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
- เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้นๆ 

40 
(10) 

 
(10) 
(10) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
- แสดงถึงการนำทักษะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญที่แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสม
ประสบการณ์ 

- แสดงถึงการนำองค์ความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

30 
(15) 

 
 

(15) 

 ระบุเหตุผล 
และระดับ 
ทักษะและ 
ความรู้ที่ได้ 

3. ประโยชน์ของผลงาน 
- โดยพิจารณาจากการนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงหรือการนำไป

ประยุกต์ใช้หรือการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน 

30 
(30) 

  

คะแนนรวม 100   
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
    ............................................................................................................................. ........................................... 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
    ............../................................/.................. 



 
 

ภาคผนวก ก 
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คำจัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับ 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
 1.1 คำจำกัดความ ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการดูแลรักษา และจัดระบบฐานข้อมูล
ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร 
 1.2 ระดับทักษะการบริหารข้อมูล 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีทักษะในการค้นหา และเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เพ่ือสะดวกในการสืบหาข้อมูล  
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถบำรุงรักษาฐานข้อมูลของหน่วยงานได้  รวมทั้งสามารถติดตาม 

ตรวจสอบ และดูแลการจัดการฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

ของหน่วยงานและองค์กร และสามารถแก้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผนระบบฐานข้อมูลและกำหนดรูปแบบและแนวทางทางจัดเก็บ
ข้อมูล การดึงข้อมูล การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองการใช้งานของ
ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล 

5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดมาตรฐาน นโยบาย และพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและเป้าหมายขององค์กร 

 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2.1 คำจำกัดความ  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนประยุกต์ทักษะนี้ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 2.2 ระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 สามารถใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ข ั ้นพื ้นฐานได้เช ่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ 

Microsoft PowerPoint 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องแคล่ว และชำนาญ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานและสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือทีมงานได ้

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถสอนงาน ช่วยชี้แนะ ให้คำแนะนำในเชิงลึกหรือซ่อมแซมงานที่ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือทีมงานที่ประสบปัญหาได้ 

5 มีทักษะในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในทักษะด้านนี้จนสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้
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3. ทักษะการประสานงาน 
 3.1 คำจำกัดความ  ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลาตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 3.2 ระดับทักษะการประสานงาน 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและ

รายละเอียดต่างๆ แก่ผู ้อื ่นให้ดำเนินการต่อในเบื้องต้นได้ และสามารถซักถามและสอบถามความ
ต้องการของผู้มาติดต่อในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

2 มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม และสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตาม
ความต้องการอยู่เสมอ 

3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจากการติดต่อประสานงานได้ 

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการ ติดต่อประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องข้อจำกัด และความซ้ำซ้อนของ
การสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้ 

5 มีทักษะในระดับที ่ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อประสานงานเรื่องสำคัญๆระดับองค์กรกับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ทักษะการสืบสวน 
 4.1 คำจำกัดความ  ทักษะในการตั้งคำถามได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น และสามารถปรับและ
ประยุกต์วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการติดตาม สืบสวน และสอบสวนข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ครบถ้วน
และเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของตน หน่วยงาน และองค์กร 
 4.2 ระดับทักษะการสืบสวน 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ความสำคัญ เทคนิค และแนวทางการสัมภาษณ์การสืบสวน และ

การตั้งคำถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ 
2 มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถตั้งคำถามและใช้คำถามในการรวบรวมและติดตามข้อมูล  สืบสวน

ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ในระดับเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์และการ
สืบสวนข้อมูลในระดับเบื้องต้นได้ 

3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตั้งคำถาม สัมภาษณ์ สืบสวน และสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และไม่มีความเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องกัน โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน 

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถประยุกต์เทคนิคการสัมภาษณ์ข้ันสูงและมีศิลปะในการสัมภาษณ์และ
การตั้งคำถามในเชิงลึก รวมทั้งสามารถตั้งคำถามและเจาะประเด็นข้อมูล หลักฐาน และพยานต่างๆ ได้
อย่างทุกแง่ทุกมุมครบถ้วน และเจาะลึกถึงต้นตอสาเหตุและผลกระทบต่างๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน 

5 5. มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการสัมภาษณ์และการ
ใช้คำถามเพื่อสืบสวน และสอบสวนได้สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลรวมทั้งสามารถ
ประยุกต์หลักจิตวิทยาขั ้นสูงในการตั ้งคำถาม  สืบสวน และสอบสวนเพื ่อให้ดำเนินการที ่ถูกต้อง 
เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่งท้ังองค์กร และผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. ทักษะการบริหารโครงการ 
 5.1 คำจำกัดความ  ทักษะในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการโครงการ(Project 
Management) เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตรงเวลา 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.2 ระดับทักษะการบริหารโครงการ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน โครงสร้าง และวิธีการบริหารจัดการโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ 
2 มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดเล็กให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดกลางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน กำหนดทิศทาง แผนงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์และบริหาร

จัดการโครงการขนาดใหญ่ที ่ม ีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างสำเร ็จ  และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถบริหารทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
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6. ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 6.1 คำจำกัดความ  ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมาย ความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างสูงสุด 
 6.2 ระดับทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
2 มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห์ จับประเด็น แนวคิด เนื้อหาสาระและใจความสำคัญที่ต้องการ

สื่อสารได้ ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอ และดำเนินการสื่อสารนำเสนอ และถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารนำเสนอ และ
ถ่ายทอดได้สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะสม ระดับความเข้าใจและภูมิหลังของกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

4 มีทักษะในระดับท่ี 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อ่ืนสื่อสาร นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายและแตกต่างได้ ตลอดจนประยุกต์เทคนิค เครื่องมือ และวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการ
สื่อสารนำเสนอ และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการสื่อสาร นำเสนอและถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสื่อสาร นำเสนอ และถ่ายทอดประเด็นสำคัญระดับองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
 7.1 คำจำกัดความ  ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยนำ
ผลข้อมูลมาเขียน จัดทำ และสรุปรายงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 7.2 ระดับทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 และเข้าใจหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดทำ การเขียนและการสรุปรายงานให้

ถูกต้อง รวมทั้งรวบรวมและติดตามข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์จัดทำ
และสรุปรายงานได ้

2 ทักษะในระดับ 1 และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และดำเนินการเขียน จัดทำและสรุป
รายงานให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

3 ทักษะในระดับ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องในการวิเคราะห์ การ
ประมวลผลข้อมูล การดำเนินการเขียน การจัดทำ และการสรุปรายงานในประเภทต่ างๆ ได้ รวมทั้ง
สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้การเขียน จัดทำ และการสรุปรายงานมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับ
การใช้งานหลากหลายและแตกต่างได้ 

4 ทักษะในระดับ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และดำเนินการ
เขียน จัดทำและสรุปรายงานในประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้งวางแผนการเขียน จัดทำ และสรุปรายงาน
ระดับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานหรือองค์กร 

5 ทักษะในระดับ 5 และสามารถกำหนดรูปแบบ และประเภทรายงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
องค์กรได้ รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยน และประยุกต์(Best Practice) มาปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน และแผนงานขององค์กรและเป็นมาตรฐานสากล 
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8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 7.1 คำจำกัดความ  ความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสือทางราชการได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับการใช้ในงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 7.2 ระดับทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการเขียนหนังสือหนังสือราชการ รวมทั้งสามารถอ่านและสื ่อสาร

จดหมาย หนังสือและเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
2 ทักษะในระดับที่ 1 และสามารถเขียน และตอบโต้หนังสือ จดหมาย และเอกสารราชการได้อย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการ และวิธีการที่กำหนดไว้ 
3 มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และขัดเกลาภาษาและเนื้อหาในจดหมาย 

หนังสือ และเอกสารทางราชการอ่ืนๆ ให้มีความสละสลวยเหมาะสมและได้เนื้อหาสาระชัดเจนครบถ้วน
ตามท่ีหน่วยงานประสงค์ 

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู ้อื ่นสามารถเขียนและตอบโต้จดหมายหนังสือและ
เอกสารต่างๆ ทางราชการได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานได้ 

5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถเขียนภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าว เจรจา และผลักดันแนวคิดต่างๆ ที่
สำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในราชการได้อย่างถูกต้อง มีประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
9. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 7.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติและขั้นตอนวิธีการทำงานของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น ทางทันตกรรม ทางการแพทย์ ทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้น ตลอดจนมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ระดับทักษะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและอธิบายคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้

ในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบได ้
2 มีทักษะในระดับที ่ 1 และสามารถใช้เครื ่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที ่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานของตนเองได้รวมทั้งสามารถระบุปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนําที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ 
3 มีทักษะในระดับที ่ 2 และสามารถใช้เครื ่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ  ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและข้อจํากัดต่างๆ ใน
การเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

4 มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง  
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างชํานาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงาน 

5 มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรใหม่ๆ 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบงาน  และสามารถค้นคว้า 
และแสวงหาทักษะ ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-61- 

คำจัดความและความซับซ้อนของความรู้แต่ละระดับ 

1. ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
 1.1 คำจำกัดความ ความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถประยุกต์
ความรู้ และความเข้าใจที่จำเป็นนั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ระดับความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 ความรู้ในเรื่อง/ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน/สายอาชีพของตนเองจนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างราบรื่นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่จน

สามารถให้คำแนะนำแก่เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวางในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนสามารถเชื่อมโยง

ความรู้เหล่านี้เข้ากับแผนปฏิบัติการและนโยบายเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หรือองค์กร
ได ้

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน/สายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที ่อยู่
เนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง  และเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ได้ 

 
2.  ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
 2.1 คำจำกัดความ ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.2 ระดับความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานประจำวันที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1  และมีความเข้าใจกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง และทราบว่า

จะหาคำตอบจากที่ใดเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบของงานที่ปฏิบัติอยู่  
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถนำไปประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน อุดช่องโหว่ในกฎหมาย 

หรือตอบคำถามข้อสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยู่ให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได ้
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับกฎหมาย 

หรือกฎระเบียบในงานและสามารถนำมาใช้แนะนํา หรือให้คำปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็น
ปัญหา 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถแนะนํา ให้คําปรึกษา  วิเคราะห์หา
เหตุผลและทางแก้ไขในประเด็นหรือปัญหาที่ไม่เคยเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 3.1 คำจำกัดความ ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์และการนำไปใช้ของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำทางสายกลางที ่ประกอบด้วย 3 ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ความ
พอประมาณ(ไม่เกินตน) ความมีเหตุผล(ใช้ความรู้ไม่ใช้อารมณ์) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี(ยึดหลักป้องกันดีกว่า
แก้ไข) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้(รอบรู้รอบคอบระมัดระวังไม่มุ่งตามตำรา
อย่างเดียว ต้องมีการทดลองวินิจฉัย ระวังในการใช้ความรู้) และเงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์  สุจริต ขยัน อดทน 
แบ่งปัน) มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง หน่วยงานองค์กร หรือประชาชน 
 3.2 ระดับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์และการนำไปใช้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับพ้ืนฐาน  
2 มีความรู้ในระดับ 1 และมีความเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  หรือ

สามารถอธิบายให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่าถ่องแท้จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับหน่วยงานได้รวมทั้งสามารถให้คำแนะนําและแก้ไขปัญหาแก่ผู้อ่ืน 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวางและสามารถฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการ

ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้
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4.  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
 4.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้าง องค์ประกอบ และลักษณะของชุมชน 
ตลอดจนความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนำทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนโดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชน ชุมชน และสังคมได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 4.2 ระดับความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้าง องค์ประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจนความหมาย ปรัชญา 

แนวคิด หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนำทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนใน
ระดับพ้ืนฐาน 

2 มีความรู้ในระดับ 1 และมีความเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  หรือ
สามารถอธิบายให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

3 มีความรู ้ในระดับที ่ 2 และมีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้อื่น 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กว้างขวางและสามารถฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้

 
5.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.1 คำจำกัดความ  ความรู้ในการวิเคราะห ์รวบรวม และบริหารจัดการความรู้หรือบทเรียนต่างๆ ที่
ได้มาเพ่ือให้สามารถจัดทำเป็นข้อมูลที่แบ่งบันให้กับบุคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์
สูงสุด 
 5.2 ระดับความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในแนวคิด รูปแบบ ความสำคัญ องค์ประกอบและหลักการในการจัดการ

ความรู้ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และสามารถตอบข้อ

ซักถามในเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมและสอนให้ผู้อ่ืนมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และสามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานและองค์กรได้

รวมทั้งสามารถวางแผน และกำหนดแนวทางในการจัดความรู้อย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรได้ 
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6.  ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 6.1 คำจำกัดความ  ความรู้ในการกำหนดหรือวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด ของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม งาน  หรือโครงการที่
กำหนดเพ่ือให้เกิดความสำเร็จขององค์กร 
 6.2 ระดับความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์และ

แผนงานต่างๆ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้นี ้ได้อย่างชำนาญตลอดจนสามารถเชื่อมโยงได้ว่าการ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ความรู้นี้เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้เข้ากับทิศทางและภารกิจเพื่อมาสร้างและ
กำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรได ้

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้

 
7.  ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  

7.1 คำจำกัดความ  ความรู้ในการติดตามและประเมินผลโดยมุ่งสร้างกรอบงาน(Formative) มุ่ง
พัฒนากระบวนการและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของงานเพื่อนำไปสู่สภาวะที่พึงประสงค์ในอนาคต  นอกจากนั้น
ยังหมายรวมถึงความสามารถในการกำหนดวิธีเทคนิคและการประเมินผลของงานต่างๆ  ทั้งผลกระทบโดยตรง 
(Direct Impact) ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) และผลกระทบเกี่ยวเนื่อง (Induced Impact) 
 7.2 ระดับความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปแนวคิด แนวทาง ขั้นตอนและหลักการในการติดตามและและประเมินผล 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างชำนาญ และสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้

ความรู้เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได ้
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ความรู้นี้เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในงานบริหาร

จัดการงานต่างๆ หรือผลงานของเครือข่าย ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นมีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ

นําไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้ 
5 มีความรู ้ในระดับที ่ 4 และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการติดตามและประเมินผลงานต่างๆ ของ

หน่วยงาน หรือองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรได้ 
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8.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 8.1 คำจำกัดความ  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการ
องค์กร แนวใหม่ที่องค์กรนำมาใช้เช่น EVE, EVM, Balance Scorecard, KPIs, Value Based Management, 
Competencies เป็นต้น และสามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้  
 8.2 ระดับความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ขั้นพื้นฐานหรือกว้างๆ 

เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและประโยชน์ของเครื่องมือเหล่านี้ เป็นต้น 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจอย่างละเอียดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  หรือ

สามารถอธิบายให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
3 มีความรู ้ในระดับที ่ 2 และมีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้ 
4 4. มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้เข้ากับแผนปฏิบัติการและนโยบายเชิงกล

ยุทธ์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรได ้
5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการ

ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้
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9.  ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ(HIA),ฯลฯ  

9.1 คำจำกัดความ  ความรู ้และความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการ แนวคิด และวิธ ีการ
ประเมินผลกระทบรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่างๆ ตามกระบวนการ เช่น การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) การประเมินผลกระทบด้านสังคม 
(Social Impact Assessment – SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment 
– HIA) เป็นต้น ได้อย่างรอบด้านจนสามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบได้ 
 9.2 ระดับความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA),ฯลฯ 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู ้และความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการ  แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์และการ

ประเมินผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment – EIA) การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment – SIA) และการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) เป็นต้น ในระดับพ้ืนฐาน 

2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดจนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้อง หรือสามารถอธิบายให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้อย่าถ่องแท้จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ หรือองค์กรได้รวมทั้งสามารถให้คำแนะนําและแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้อื่นได ้

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องนี้และสามารถฝึกอบรมและพัฒนาให้
ผู้อื่นมีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้อย่างถูกต้อง 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้
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10.  ความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ  
10.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในหลักการทางการเงิน งบประมาณและบริหารจัดการ 

งบการเงินและงบประมาณได้รวมทั้งสามารถจัดทำ  ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงิน และ
งบประมาณและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 ระดับความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการเงิน งบประมาณ  และรูปแบบการบริหารการเงิน 

งบประมาณ และวิธีการจัดการงบการเงิน และงบประมาณ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถอ่านวิเคราะห์รายงานทางการเงินและงบประมาณได้รวมทั้งสามารถ

จัดทำงบการเงิน งบประมาณ และสรุปรายงานงบการเงินและงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดของการจัดทำงบการเงิน 

งบประมาณ และเสนอแนะข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบประมาณได้ 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการงบการเงินและงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนําและฝึกอบรมให้ผู้อ่ืนจัดทำงบการเงิน
และงบประมาณที่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการได้ 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนทางการเงิน การใช้จ่าย รายได้และงบประมาณขององค์กร  
ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารงบการเงินได้
สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานขององค์กร 

 
11.  ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

11.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานของระบบ 
GFMIS และสามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนออกแบบและ พัฒนาระบบการ
ทำงานของ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 11.2 ระดับความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการวิธีการ ขั้นตอนและระบบการทำงานของ GFMIS 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถประยุกต์ระบบ  GFMIS ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ และข้ันตอนการทำงานของระบบ GFMIS 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ข้อจํากัด และสาเหตุของปัญหาในเบื้องลึกของระบบการ

ทำงาน GFMIS และสามารถให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมผู้อ่ืนให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานหรือใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ตลอดจนนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดออกแบบ และพัฒนาระบบ GFMIS ขององค์กรให้มีความ
ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร 

 
 



-68- 

12.  ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
12.1 คำจำกัดความ  ความรู้ความเข้าใจในความหมาย ประเภท และวงจรการบริหาร ความเสี่ยง

และสามารถตรวจสอบการบริหารความเสี ่ยงให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรได้ 
 12.2 ระดับความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ระดับ คำอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในความหมาย ประเภท ปัจจัย วงจร และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถระบุปัจจัยการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางป้องกันความ

เสี่ยงในเบื่องต้นได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เพ่ือรับมือกับความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุม และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ได ้

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์โอกาส สถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสี่ยง 
และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นของหน่วยงาน  หรือองค์กรได้และ
สามารถให้คําแนะนําถึงแนวทางและวิธีการที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในการบริหารงาน
ขององค์กรและสามารถกำหนดแนวทางดําเนินงานเพ่ือป้องกัน ลดและควบคุมความเสี่ยงในระดับที่องค
กรยอมรับได้ 

 
13.  ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
 13.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทำงานด้านบัญชี 
และระบบบัญชีรวมทั้งสามารถบันทึกและจัดทำรายงานทางบัญชีได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี 
 13.2 ระดับความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานด้านบัญชีรวมทั้งสามารถ

คํานวณและลงบันทึกบัญชีพื้นฐานได้ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ตาม

กรอบและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งอ่านและตีความข้อมูลได้ตามถูกต้องตามหลักกฎหมายการบัญชี 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถปิดบัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานทางบัญชีและจัดทำงบทดลองได้

ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งสามารถให้คำแนะนําที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายด้าน
บัญชี 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถตรวจสอบรายงานทางบัญชี แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและวางแผน
ป้องกันปัญหาทางบัญชีไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำๆ ได ้

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบปรับปรุง พัฒนาและวางระบบบัญชีให้มีความเหมาะสมกับ
การใช้งานขององค์กรรวมทั้งกำหนดกรอบ ทิศทางและแผนงานทางบัญชีได้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรได ้
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14.  ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
 14.1 คำจำกัดความ ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ 
 14.2 ระดับความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ในระดับพ้ืนฐาน 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน 

ประเภทสินค้า บริการ หรือคณะบุคคล/ที่ปรึกษาที่จ้างดำเนินการได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์สามารถนําไปประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาพัสดุหรือการจัด

จ้างโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างถูกต้องรวมถึงสามารถอุดช่องโหว่ในระเบียบหรือตอบ
คําถามข้อสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยู่ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาใช้แนะนําหรือให้คำปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็นปัญหาในเชิง
ปฏิบัติหรือในเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นที่ยอมรับในการให้
คำปรึกษา วิเคราะห์หาเหตุผลและทางแก้ไขในประเด็นหรือปัญหาที่ ไม ่เคยเกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
15.  ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 15.1 คำจำกัดความ ความรู้เรื ่องการจัดการบุคลากรขององค์กรเพื่อให้ได้ซึ่งการบำรุงรักษาการ
พัฒนาและการบริหารบุคคลากร โดยอาจเป็นความรู้ตั้งแต่การวางแผน กำลังคน การสรรหา การเลือกสรร และ
บรรจุ การบำรุงรักษาและการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพ้นจากงาน 
 15.2 ระดับความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ในระดับพ้ืนฐาน 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของในเรื่องระบบทรัพยากร

มนุษย์ (HRM) และหมั่นติดตามแนวคิดและหลักการใหม่ๆอยู่เสมอ จนสามารถอธิบายหรือตอบคำถาม
ผู้อื่นได ้

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ดังกล่าวเพ่ือ
นำมาใช้ให้คำปรึกษา สอน หรือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้เพื่อแนะนําการเชื่อมโยงทุนมนุษย์กับมูลค่าเพิ่มต่อ
องค์กรและการเติบโตในระยะยาวอย่างประสบความสำเร็จได ้

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดการบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กรได ้
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16.  ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
 16.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในหลักการ และวิธีการการพัฒนาบุคลากร การบริหาร
การฝึกอบรม รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 16.2 ระดับความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเบื้องต้น 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถคิดริเริ่มหัวข้อในการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรม

บุคลากรในเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูล และตอบข้อซักถามในการจัด
ฝึกอบรมได้ 

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถประเมินผลลัพธ์ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา  
รวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมและนำผลการฝึกอบรมไปประกอบการวางแผนการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรในอนาคตต่อไปได ้

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และพัฒนา และออกแบบโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาการพัฒนาบุคลากร  
และการฝึกอบรมได้อยางถูกกต้อง รวมทั้งสามารถติดตามตรวจสอบ และฝึกอบรมผู้อ่ืนในเรื่องที่ตนเอง
มีความ เชี่ยวชาญได้ 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและการกำหนด
ตัวชี้วัดผลงานหรือเป้าหมายของการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรในภาพรวมได้เหมาะสมกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
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17.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 17.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และสารบรรณ
รวมทั้งสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนติดตามและปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่
หน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 17.2 ระดับความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าที่และแนวปฏิบัติในงานธุรการ และงานสารบรรณและอธิบายได้

ถึงหน้าที่การปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถรวบรวมปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของงาน

ธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงานในเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานเพื่อรองรับ
การให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน จัดสรรการใช้ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่าง
เพียงพอ รวมทั้งควบคุม ติดตามการให้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห์
ข้อมูลปัญหาและให้ข้อเสนอแนะด้านงานธุรการและงานสารบรรณได้ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถปรับปรุงขั้นตอนระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถ
ให้คำปรึกษาและแนะนําแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในงานธุรการและงานสารบรรณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายของงานธุรการและงานสาร
บรรณให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายขององค์กรได้ 
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18.  ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 
 18.1 คำจำกัดความ  ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอก ความเป็นมาเป็นไปและผลกระทบต่างๆ 
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและสามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ได้อย่างสูงสุด 
 18.2 ระดับความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจทั่วไปในสถานการณ์ภายนอก ความเป็นมาเป็นไปและผลกระทบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไปลักษณะการประกอบการ เทคโนโลยี  สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น 

2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถนำความรู้และความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้องและ
ผลกระทบต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาประยุกต์  ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
หน่วยงาน หรือองค์กรได้   

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ วิจัยเชื่อมโยง และต่อยอดความรู้นี ้เข้ากับแผนงาน 
แผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้และเสนอแนวทางและแผนงานในการปรับปรุง 
และพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถติดตาม และคาดการณ์แนวโน้ม และสถานการณ์ ในอนาคตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถวางแผนในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) และโอกาสที่ดีแก่พ้ืนที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นี้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร 
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19.  ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 19.1 คำจำกัดความ  ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื ่อสาร
สาธารณะตลอดจนสามารถดำเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน การสร้าง การรับรู้ การให้
ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ 
 19.2 ระดับความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะและดำเนินการ

รวบรวมข้อมูล หัวข้อ และประเด็นที่จะดำเนินการในการสื่อสารสาธารณะขององค์กรได้ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรผ่านทางการสื่อสาร

สาธารณะที่สอดคล้องกับกรอบและเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้ได้ 
3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และจับประเด็นทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ต ่างๆ รวมทั ้งแปลงให้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดช่ องทางสื ่อสารสาธารณะได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดแรงผลักดัน การสร้างการรับรู้การให้ความรู้ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถดําเนินงานการสื่อสารสาธารณะ
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถวางแผนการสื่อสารสาธารณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
องค์กร 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถคาดการณ์บริหารจัดการ และกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการ
สื่อสารสาธารณะ รวมถึงช่องทางในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้การ
สื่อสารขององค์กรให้ได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุดและมีกระทบในวงกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-74- 

20. ความรู ้เร ื ่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software)และเน็ตเวิร์ก 
(Network)  

 20.1 คำจำกัดความ  ความรู ้และความเข้าใจในคุณสมบัติ ประเภท  และวิธีการทำงานของ 
Hardware Software และ Network ตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ด้าน   Hardware 
Software และ Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  20.2 ระดับความรู ้เร ื ่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) 
และเน็ตเวิร์ก (Network  
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติประเภท หลักการ ความสามารถ และวิธีการทำงานของเครื่องมือ 

Hardware Software และ Network 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้งาน และบริหารจัดการ Hardware Software และ Network 

ตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Hardware 
Software และ Network ในระดับเบื้องตน้ได ้

3 มีความรู้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware 
Software และ Network จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบ 

4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถประยุกต์หรือเชื่อมโยงระบบใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน 
Hardware Software และ Network ให ้ เขาก ับระบบเด ิมขององค ์กรได ้อย ่างสมบ ูรณ ์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Hardware Software และ Network และเป็น
ที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 

 
21. ความรู้เรื่องบรรณารักษ์  
 21.1 คำจำกัดความ  ความรู้และความเข้าใจในงานบรรณารักษ์ การบริหารจัดการงานห้องสมุด การ
แบ่งหมวดหมู่หนังสือ การจัดเก็บ การสืบค้นของเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการใช้บริการ 
  22.2 ระดับความรู้เรื่องบรรณารักษ์  
ระดับ คำอธิบายระดับ 

0 ไม่แสดงความรู้ด้านนี้อย่างชัดเจน  
1 มีความรู้และความเข้าใจในระบบงานของห้องสมุด และวิธีการจัดการห้องสมุดและสามารถจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่

ของเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุดได้ 
2 มีความรู้ในระดับที่ 1 และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ และให้

คำแนะนําแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดถึงวิธีการใช้ห้องสมุดการสืบค้น การยืม-คืน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 
3 มีความรูในระดับที่ 2 และใหบริการยืม-คืน สืบค้นเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของหองสมุดได้และสามารถสอนใน

รายละเอียดถึงวิธีการแบ่งประเภท การจัดเก็บแนวทางและวิธีการสืบคนไดอยางถูกตอง 
4 มีความรู้ในระดับที่ 3 และสามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้น  การจัดเก็บ

เอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ รวมทั้งสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นดําเนินงานของห้องสมุดได้และสามารถเสนอแนะแนว
ทางเลือกใหม่ๆ ในงานห้องสมุดได้ 

5 มีความรู้ในระดับที่ 4 และสามารถกำหนดนโยบาย และแผนงานการบริหารจัดการงานห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องตามนโยบายขององค์กรได้และสามารถจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า 
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ตัวอย่าง วิธีคิดคะแนนที่ได้ 

 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
 

ที ่
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ใน 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ระดับที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง 

(2) – (1) 

1 ความร ู้ที่จำเป็นในสายงาน 3 4 1 

2 ความรู้เรื่องกฎหมาย 3 3 0 

3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามฯ 3 2 -1 

4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 3 3 0 

5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 3 3 0 

6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 3 4 1 

7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 4 0 

8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 4 4 0 

 
สรุปผล  มีระดับความรู้ที่สูงกว่าหรือเท่ากับท่ีคาดหวัง   จำนวน  7 ความรู้ 
   มีระดับความรู้ที่ค่ำกว่าที่คาดหวัง 1 ระดับ   จำนวน  1 ความรู้ 
 
ความรู้ที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ 
จำนวนความรู้

(ก) 
คูณด้วย 

(ข) 
คะแนน 
(ก X ข) 

จำนวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้สูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับความรู้ที่คาดหวัง  ให้คูณด้วย 3  

7 
(1,2,4,5,6,7,8) 

X 3 21 

จำนวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ำกว่า 
ระดับความรู้ที่คาดหวัง 1 ระดับ  ให้คูณด้วย 2  

1 
(3) 

X 2 2 

จำนวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ำกว่า 
ระดับความรู้ที่คาดหวัง 2 ระดับ  ให้คูณด้วย 1 

0 X 1 0 

จำนวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ำกว่า 
ระดับความรู้ที่คาดหวัง 3 ระดับ  ให้คูณด้วย 0 

0 X 0 0 

ผลรวม 23 
คะแนนเฉลี่ย ผลรวม (ก X ข) 

จำนวนความรู้ทั้งหมด X 3 
23 

8 x 3 
  =0.96 

(กำหนดคะแนนเต็มความรู้ 15) คะแนนที่ได้ =0.96 x 15 14.38 
หมายเหตุ   
การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นำมาคิดคะแนนเฉลี่ยตามสูตรที่กำหนด แล้วจึงนำคะแนน

เฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  
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ตัวอย่างวิธีคิดร้อยละ 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 
 

ที ่
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ระดับท่ีกำหนดไว้ตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(1) 

ระดับท่ีระเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง 
(2) - (1) 

1 ทักษะการบริหารข้อมูล 3 3 0 
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3 3 0 
3 ทักษะการประสานงาน 3 3 0 
4 ทักษะการบริหารโครงการ 3 3 0 
5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และ 

ถ่ายทอดความรู้ 
3 2 -1 

6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุป 
รายงาน 

3 4 0 

7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 3 4 0 
 
 สรุปผล   มีระดับทักษะที่สูงกว่าหรือเท่ากับท่ีคาดหวัง  จำนวน  6 ทักษะ 
   มีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง 1 ระดับ จำนวน   1 ทักษะ 
 
ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับทักษะที่คาดหวัง 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ 
จำนวน
ทักษะ 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก x ข) 

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ 
ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3 

6 X 3 18 

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

1 X 2 2 

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

0 X 1 0 

จำนวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะที่ต่ำกว่าระดับทักษะ 
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

0 X 0 0 

ผลรวม 20 
ใช้สูตรการคำนวณดังนี้ ผลรวม ( ก x ข) 20 

 จำนวนทักษะทั้งหมด x 3 7 x 3 
  0.95 

คิดเป็นร้อยละด้วยการคูณ 100 95.00 
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