วิธีการและแบบประเมิน
ประกอบหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
******************************
1. แบบประเมิน จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
สายงานเริ่มตนระดับ 1 และระดับ 2
สายงานเริ่มตนระดับ 3
แบบ 1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
แบบ 1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
แบบ 3 แบบประเมินตําแหนงฯ ในสายงานที่
แบบ 2 แบบประเมินตําแหนงฯ สายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 1 – 2 (ถามี)
เริ่มตนจากระดับ 3 (ถามี)
แบบ 5 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบ 4 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบ 6 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน แบบ 7 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
แบบ 8 แบบสรุปผลการคัดเลือกฯ
แบบ 8 แบบสรุปผลการคัดเลือกฯ
2. รายการประเมิน
กําหนดรายการประเมิน ดังนี้
2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
(1) คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) คุณสมบัติที่กําหนดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ไดแก
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
- อัตราเงินเดือน
2.2 การประเมินตําแหนง (ถามี)
(1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
ของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(2) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะพิจารณาปรับ
ระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
เพือ่ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจ
ตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการทํางานจริงใน
พื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอื่น ๆ

-22.3 การประเมินบุคคลและผลงาน
2.3.1 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประกอบดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
ความอุตสาหะ ความคิดริเริ่ม การแกไขปญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการ
สื่อความหมาย ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น การพัฒนาตนเอง
2.3.2 การประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานการบริหารและจัดระบบงาน
(2) คุณภาพของผลงาน ไดแก ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของ
วิธีการปฏิบัติ ความประณีตและทันตอกําหนดเวลา ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับบริการความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
2.3.3 การสัมภาษณขอรับการประเมิน
อนึ่ง หากคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นความจําเปนที่จะตองกําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม
ไปจากที่กําหนดไวขางตนหรือโดยวิธีการอื่น ๆ เชน การทดลองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ก็อาจ
พิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมของแตละตําแหนง
3. ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบประเมิน
พนักงานเทศบาลผูมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นขอรับการประเมินตามแบบประเมินที่กําหนดในขอ 1
จํานวน 3 ชุด โดยผลงานที่จะนํามาประเมิน ไดแก
(1) ตําแหนงในสายที่เริ่มตนจากระดับ 1 - 2 เปนผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ราชการที่
ปฏิบัติและสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง มีเอกสาร
หลักฐานสามารถตรวจสอบไดและแสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรูความสามารถ ความชํานาญ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนที่ประจักษชัด ทั้งนี้ ตองเปนผลงานซึ่งไดกระทําขึ้นในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
และเสนอผลงานไดไมเกิน 3 ชิ้น โดยใหเรียงตามลําดับความสําคัญ
(2) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 เปนผลงาน ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จ
ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน และเปน
ผลงานที่แสดงถึงการใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ ที่สั่งสมมาในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ทั้งนี้ ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยากซับซอนในการ
ดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือการผลิตผลงานดังกลาว และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
เชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

-3(1) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน
(2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
(3) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคนจะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมิน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมีสวน
รวมในผลงานนั้นและจากผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ ใหผูขอรับการประเมินสงผลงานไดไมเกินคนละ 3 เรื่อง โดยใหเรียงลําดับตามความสําคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ใหหนวยงานการเจาหนาทีด่ าํ เนินการ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะหและประเมินตําแหนงตามแบบประเมินตําแหนงฯ (แบบ 2 หรือแบบ 3)
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (แบบ 1 ตอนที่ 2) โดยให
ตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติกําหนดเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ หากผูรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถวน ก็ใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตอไป หรืออาจดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 มาในคราว
เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ใหผูบังคับบัญชาระดับต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง 1 ชั้น และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ของผูรับการประเมินดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลตามแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ 2 หรือแบบ 3 ตอนที่ 1 – 2) และ
ตรวจสอบใหคํารับรองผลงานในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7 ตอนที่ 2)
สงแบบประเมินใหหนวยงานการเจาหนาที่นําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อพิจารณาประเมิน
ในผลการปฏิบัติงานตอไป
(2) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา และปลัดเทศบาล ของผูรับการประเมินดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล (แบบ 4 หรือแบบ 5 ตอนที่ 1 – 2) และตรวจสอบใหคํารับรองผลงานในแบบแสดง
รายละเอียดการเสนอผลงาน (แบบ 6 หรือแบบ 7 ตอนที่ 3)
(3) ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ (1) และ (2) พิจารณา
กําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองแกไข แลวใหเปนคะแนนโดยใหใชเกณฑ
กําหนดระดับการประเมินโดยประมาณ ดังนี้
ดีมาก
หมายถึง ไดคะแนน 91 – 100% ของคะแนนเต็ม
ดี
หมายถึง ไดคะแนน 71 – 90% ของคะแนนเต็ม
พอใช
หมายถึง ไดคะแนน 60 – 70% ของคะแนนเต็ม
ตองแกไข
หมายถึง ไดคะแนนต่ํากวา 60% ของคะแนนเต็ม

-4(4) ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบงั คับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคลองวา “ผาน” จึงจะถือวาเปนผูที่
ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล แลวจึงเสนอผลงานตอไปได ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็น
กรณี “ผานและไมผาน” แตกตางกัน ใหเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาชี้ขาดตามแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ 4
หรือแบบ 5 ตอนที่ 3)
ในกรณีที่ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลก็ไมตองมีการประเมินตําแหนงและผลงาน
โดยใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง แจงผลการประเมินดังกลาวใหผู
ขอรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให
เหมาะสมตอไป โดยใหยื่นแบบขอประเมินใหมไดตามระยะเวลาที่ ก.ท.จ.กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
(1) คณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาประเมินผลงานจากแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
โดยใชขอมูลจากแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลมาประกอบการ
พิจารณา ใหกรรมการแตละคนแยกกันพิจารณาใหคะแนนประเมินผลงานตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในแบบ
แสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ซึง่ มีคะแนนรวม 100 คะแนน และใหคะแนนของผลงานแตละชิน้ มาคํานวณเปน
คะแนนเฉลี่ย จากนั้นใหเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมคะแนนของกรรมการทุกคนเขาดวยกันแลวหาคาเฉลี่ย
(2) ผูผานการประเมินผลงานจะตองไดรับคะแนนการประเมินผลงานไมต่ํากวารอยละ 60 โดยถือผล
คะแนนรวมของกรรมการประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย 3 คน เฉลี่ยรวมกันแลวเปนหลัก
ในการกรอกใหคะแนนประเมินตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ทําการมอบหมายใหกรรมการ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณากรอกแบบดังกลาว ประกอบดวย
หัวหนาสวนที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูรับการประเมิน หัวหนาสวนที่มีความรูความชํานาญงาน
ในสายงานและตําแหนงที่ประเมิน และประธานกรรมการ หรือหัวหนาสวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมในแตละสายงานหรือตําแหนงที่ทําการประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 การสัมภาษณผูรับการประเมิน
(1) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ดําเนินการจัดสัมภาษณผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด โดยผูที่ผานการสัมภาษณตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม
(2) เมื่อดําเนินการประเมินผลงานและสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ประชุม
สรุปผลการคัดเลือกตามแบบสรุปผลการคัดเลือกขาราชการฯ (แบบประเมินหมายเลข 6) โดยใหพิจารณาถึง
คุณสมบัติของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล การประชุมของคณะกรรมการฯ ใหจดบันทึกการ
ประชุมทุกครั้งและเก็บไวเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ
(3) ใหหนวยงานการเจาหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการประเมิน จําแนกตามตําแหนงและระดับพรอม
แบบประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวของเสนอ ก.ท.จ.

-5ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ก.ท.จ.ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและใหความเห็นชอบแตงตั้งพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น แลวแจงมติใหเทศบาลเพื่อประกาศกําหนดตําแหนงและออกคําสั่งแตงตั้ง
ขั้นตอนที่ 7 การแตงตั้งและรายงานผล
เทศบาลประกาศกําหนดตําแหนงและออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงใน ระดับที่
สูงขึ้นโดยใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แลวรายงานผลใหสํานักงาน
ก.ท. (ผานประธาน ก.ท.จ.) โดยจัดสงแบบประเมินหมายเลข 1 (แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล) สําเนามติ ก.ท.จ.
ประกาศกําหนดตําแหนงและคําสัง่ แตงตัง้ ฯ จํานวน 2 ชุด ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ออก คําสั่งแตงตั้ง พรอมจัดเก็บ
หลักฐานการประเมินไวในแฟมทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
กรณีที่ไมผานการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาแจงผลการประเมิน
ดังกลาวใหผูรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให
เหมาะสมตอไป โดยใหยื่นแบบขอประเมินใหมไดตามระยะเวลาที่ ก.ท.จ.กําหนด

ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ตําแหนงระดับ 6

1. ของเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
และเสนอนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.จ.จะกําหนดแตละสายงาน และ
อาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของ
ตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือ
แกปญ
 หาในงานทีป่ ฏิบัตดิ ว ยตนเองได
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ

มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเอง
ไดเปนที่ยอมรับในงานนัน้ ๆ

*****************************

ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ตําแหนงระดับ 7

1. ของเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือตามที่ ก.จ.จะกําหนดแตละสายงาน และ
อาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของ
ตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม
2. คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก
4. ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง หรือวงการ
วิชาการดานนั้น ๆ
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