
(Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

vi.pi. b^bbaruTU ®

n.avi^i. a tutu b a^u uiivlaH

^nu^avinvi n.au^i.niviupi a^T^ia^nuH n.avi

IV, VV

^uiau

a^uit^^

&. il

i^u^i^^ mi^i^ nulau ni'^iulau ma^i

(avfuv ^en) vi.

b. iJ^^mpi n.au^i.^vt^6ua'uan<u i^

LV11.

unt^nma vnanma

vi ^n o



v.pi.©©

©bs^•tia en

miana m^la^j mif'ula'u

©on) vi.pi.

tia-a

(en)©en (en

©

en fUmiWUS bc^bb

©© viqpiama'u vj.pi.

vj.pi. bd:s^is

©o/bctrb© iSai^ivi io ^i^iPi^ tec^b© u
r1b/b<^bis iHbtw! bb ^n^iau

1

numa milau mifula'u

(QiTufi ©en) vj.pi.

miana mila^ mifulau

(aijuvi ^en) vi.pi.

kluihuu

tie-3

©© vqpi^fnat! v.pi. k)tt:s;<i:

rmtha m^la^ miTutau

u?it;niiida^u1ulia^dn^fijvij^i^'uriijei (amjvi ©en) v.pi.



en a

/•ua

vi1aviun-3TueiTuvia-a^<uaina^^nii)nfi^a<ieiTuvia-3^<ua'u

(sr)

"^ia sieiisi niilatuufi^m^^ula'u(?nu8ua eibs^ (is)

vuj^^i

(n.a.a.) fsia!t;n'5'33jmiiv^'un^ntuiyi(3iuna (n.yi.a.)

(s:) mila'ua^^fula'ul'u^nuvi'u^ iJi^tnvi

(is) miIaiuu^^iuIa<ul'U(^iiuvi'u^iJi^ifiyi

V
^ vi-au

-lo-

(m)

(g>)



/Ha

Hanianannajlu vtun^

vn^'^a'uuri'u tia^

^ ^si ^iq^^nn^j-u tj.pi. (sc^s^cr Lia^viiLn

Hanmaan^n^-3

^na^nu

Ha

ri  tia^

(n.au^i.

Hunana^^nniuivinifinu^nuaaan^n^fulat! Hal'Ml^iu

(n.ati^i.) t^a^

^be:^a

jt> Hani^n^nn^lu

li?i'^aT3a!iH^']iu^tusuauua'3 Hunan

ffna^nu ^^\u ua

Ha

iia^

U^ei•ua <



/(is) miinlan.

\^\

(a)

(•a)

nirian
^

(a) toi^miib^invian

iJi^invi sna^in

(n)

(v)

(si)

u^

vnu

to

Ia^ I^iaa^TO-^i^al'UT/'ULlia^nii

to s>o

i  iia-3

^qpi^man vi
"to

H^nan

(n.au^i.a-3vn^i)

to ^! Want^npmntn v^n^i d rnilanu^sTiiIanihiiTOiiiJisinvian to

n.au^i.^^3ViT'^i6ija'uuri'u tia^

^^tuvi ^& ^fifiamau vi.^i.

"to

-GL-



/"to ©db

to ©db

©

ipua^vuinlm'^mPiuv^.pi.

v^i^ a

©©

to ©b

enti-^TU

(b) (6(j)

^i.pi.

"to

tovmi^to ©si

(n.au^i.)

v^^Ci Ivdlsi©to (b)

(n)

(is)

--

U1M11







UII

yffrws

(n.au^.

toc^tosi

nuaiau

to

n.aui?i.

•iia

^.s: n^^^yia'i^in?((^iini'5m<w^ii aiu^u m sn^^iu

^ tutu e>b ?iiej-31u

^a^nuiu to

S1.& n^jj^iu^ii'UQvi^n^nci^i'55'3'53J5ai^ aiuiu b gna-^u ^a

-to-



a tutu en

vila

en i) anwu b w^-^TU '^Ln^ia'innT5iJii'u^Tulbvi'ui^^']i3jfij^^isiiaij6ija^^iuvrii-3

bo

l^iijaiin^i b tl

bccmtuvi

V^

j h\v,

bo

tia-^

-6n-



a^uanuma

site.si

site

en

(n.au^.)

•ii a si si

i^ (V) ri^

wu vnn^6ijafumiiJ'5^iL^uCIwa^i'ulviiJ^^l'!y^a^Tu^u^L^iai>?i'uaua^

rf.b.cn la^n'urm n.a^^w^^

^a rf ino^rm^iu^a-^ ^^^uniitlitijj^a^nui^a^l^^fija^uuijainni^ijrni telu en
•u

bo

^^a sio ^v!l^iwncunii'il'5j;iii!^a^Tul'MLeituawa^i'ul^an^^vi'u-3 fiial^ si

Vila

rf.te.te

-sT-



(to)
(en)

(n.aui^i.) nivtw

aa!/ii<^6ua^3^i<u

eicn.cn.cn ^aiu^amicii'un/na-^ ^'u^-3n^6u3^3W'ua\Ji:iCiT^

en

^yii^^aii

(n.au^i.)

(n au^.) vi^u

(n.au^i.)

(n.am)

-d-

sicn.cn.ei

c5icn.cn.b

eicn.cn

.en)

•ua

fi^ru



^^^ia^H^;nn3Ji(5)^iu?fn3Jii^l<uni'3?ii'n^3^"5^^'ulvi^ vila^smilvi^

ilm

en

en
sict ma^i\jmnJii;m'Ufsni3J^^Tiu?rajT5^yi'-3

bo

•Uiunam'u

sict.cn

sict.is

is

sKt.si.en

Gict.si.ct

^^ii,^an  l

en)

b)

tli^nau^ha

-b-



main s^ tl

fo

bo

bsi imuvirhviw'l'uviin^ b

b(n.au^i.)

^ya

3141

nn

w^

s>GT/

sib

.sn is^unii a.n.

b wa<n<u

on





แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ระดับชํานาญการ 

 

1. ข้อมูลสว่นบุคคล 

1.  ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................................................ 
2.  ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................................ระดับ.................................................. 
     ตําแหน่งเลขที่..............................................................งาน/ฝ่าย.......................................................................... 
     สํานัก/กอง.................................................................อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา........................................
     อตัราเงินเดือนปัจจุบัน.................................................บาท  
    ตําแหน่งสดุท้ายก่อนมีคําสั่งแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐาน 

ของตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559) 
     ตําแหน่ง..........................................................ระดับ...................ตําแหน่งเลขที.่....................................... 
     ดํารงตําแหน่งปัจจุบันเมื่อ..................................................................................................................................  
3.  ประวัตสิ่วนตัว   
     เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................ (อายุ……..ปี ....... เดือน) 
     อายุราชการ................ปี................เดือน...............วัน 
4.  ประวัติการศึกษา 
            คุณวุฒิและวชิาเอก                 วันเดือนปีทีส่าํเร็จการศึกษา                        สถาบัน 
               (ปริญญา)                                
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 

 ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
5.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง  
     ในระดับสงูข้ึนแต่ละระดบั และการเปลีย่นแปลงการดาํรงตําแหน่งในสายงานต่างๆ) 
         วัน เดือน ปี               ตําแหน่ง/ระดับ                อัตราเงินเดอืน                      สังกัด                   
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 

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

      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
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1. ข้อมูลสว่นบุคคล (ต่อ) 

6.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
     วัน/เดือน/ปี        ระยะเวลา                       หลักสูตร                                   สถาบัน 
     ...................     ........................     ...........................................................     ................................................... 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 

 ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
7.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบ้าง เชน่ เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน 
กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 8. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี (ถ้ามี) 
      ชื่อใบอนุญาต.................................................................................................................................................... 
      วันออกใบอนุญาต.................................................................วันหมดอายุ......................................................... 
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2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่งที่จะขอรับเงินประจําตําแหน่ง 

 1.  ความต้องการของตําแหน่ง 
     1.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและความรูต้ามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีข่อรับเงินประจําตําแหน่ง 
           1.1.1 คุณวุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
           1.1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ 
                    พนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด ...................................... (ปี) 
           1.1.3 การฝึกอบรมตามหลักสตูรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด 
                    หลักสตูร.................................................................................................................................. 
                    หลักสตูร..................................................................................................................................        
     1.2 คุณลกัษณะที่จําเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานในตาํแหน่งดังกล่าว 
           1.2.1 ความรู้ (ระบุความรู้ด้านต่างๆ ที่จําเป็นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงาน 
                    ในตําแหน่งดังกล่าว และ/หรือความรู้พิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
                    เช่น ความรู้เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ) 
                     ...................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................... 
           1.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงานในตาํแหน่งดังกล่าว และหรือ
ความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน เช่น ความสามารถในการเขียนบันทึก 
ความสามารถในการเสนอเร่ืองที่จะพิจารณาต่อที่ประชมุ ฯลฯ) 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
           1.2.3 ทักษะท่ีจําเป็น หรือความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
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2. หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตําแหน่งท่ีจะขอรับเงินประจําตําแหน่ง (ต่อ) 

           1.2.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 

 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบประเมินน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

(ตําแหน่ง)....................................................................    
วันที่................/........................................../............... 
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับชํานาญการ 

 (สําหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสํานักปลัด หรือ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี (ถ้ามี))  
1. คุณวุฒิการศึกษา 
    (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง          (   ) ไม่ตรง 
    (  ) ได้รับการยกเว้น (ตามมติ........ครั้งที่............)............................................................................................. 
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
    (  ) ครบตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด 
    (  ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่............................................................ 
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอรับเงินประจําตําแหน่ง  
    (  ) ตดิต่อกัน.........ปี 
    (  ) ไมต่ิดตอ่กันแต่ครบ...........ปี 
    (  ) อ่ืนๆ ..............ปี 
4. ประวัติการดําเนินการทางวินัย 
    (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ................................................... 
    (  ) กําลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย    (  ) กําลังอยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
    (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
5. การอบรมตามหลักสตูรท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด  
    (  ) ผ่าน   
    (  ) ไม่ผ่าน 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ถ้ามี)   
    (   ) ม ี        วันหมดอายุ ....................................................................... 
    (   ) ไมม่ี      วันหมดอายุ ....................................................................... 
     
สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับการประเมิน 
    (  ) เป็นไปตามเงื่อนไขทีกํ่าหนดในการขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
    (  ) ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในการขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
 

 

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

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

 



แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคลเพื่อขอรบัเงินประจําตาํแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดบัชาํนาญการ 

 
ช่ือผู้ขอรับการประเมิน……………………………………………ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)………………………ระดับ…………………..… 
สังกัดสํานัก/กอง.........................................................อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา......................................... 
 

      ตอนที่ 1   รายการประเมิน 
  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 

๑. ความรบัผดิชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
 -  เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง       

อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแลว้ก็
พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรอืงานใดที่พบว่ามี
ปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลย หรือปลอ่ยทิ้งไว้
จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ํา ๆ อีก 

 
๒. ความประพฤต ิ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  รักษาวินัย 
-  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
    ข้าราชการ 

 
๓. การทํางานร่วมกบัผู้อ่ืน  พิจารณาพฤติกรรม  เช่น 

-  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
-  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

      15 
 
 

 

15 
 
 
 

………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………. 
 
 
 
 

………………. 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั

4.  การแก้ไขปญัหาและการตดัสินใจ  พิจารณาพฤติกรรม   เช่น 
     -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอ  เมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
     -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
     -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถกูต้องเหมาะสม 
     -  ใช้ข้อมลูประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของ

ตนเอง) 
      
5.   การพฒันาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  ติดตามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรอืสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
   ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
-  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ  ตลอดเวลา 
-  นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ความเสียสละ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  การอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
     -  การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
 
7.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน 
   ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวขอ้งได้ดี  โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
-  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง 
   ชัดเจน  โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

15 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

…………….. 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 

8.  ความคดิรเิริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  คิดค้นระบบ  แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ  เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
     -  แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผล  และสามารถ 
        ปฏิบัติได้ 
     -  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 
     -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพ 
        และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    -  สนใจงานที่ยุ่งยากซับซอ้น 
     -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

 
10 

 
……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                                             รวม 

        
     100 

   
    …………… 
 

 
 
       สําหรับการประเมินคุณลกัษณะของบุคคล ต้องได้รับคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
จึงผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
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   ตอนที่  2         สรปุความเห็นในการประเมิน 

  ความเหน็ของผูป้ระเมิน  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง) 
     (    )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60) 
     (    )  ไม่ผา่นการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
             (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………….……………………………………. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             
                                                  (ลงช่ือผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                     
                                                     (ตําแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
   
 
ความเหน็ของบงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 
    (    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
    (    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังน้ี…………………………………………... 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………...………     
                                                                            
                                                  (ลงช่ือผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                     
                                                     (ตําแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
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   ตอนที่  2         สรปุความเห็นในการประเมิน 

ความเหน็ของนายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพทัยา........................................................................................  
(กรณีที่ความเห็นของ  ผู้บังคบับัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 
    (    )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………..……………………………………...........………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            
    (    )  ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………..………………………………………………………..........…... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                                  (ลงช่ือ) ........................................................ 
                                                             (........................................................)  
                                                  นายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา 
                                                        วันที่............../.........................../................ 
           
               
 
 



แบบประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชํานาญการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมนิผลงานเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง) 

  

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

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ เหตุผลการ
ให้คะแนน 

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลกัวิชา ข้ันตอนหรือตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านน้ันๆ 
     -  ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเน้ือหาของผลงาน 
     -  ผลงานเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการนําวิชาการ
น้ันๆ มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือเพ่ือการป้องกันหรือการแก้ปัญหา  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคิดอย่างเป็นระบบ 
หรือประสทิธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
     -  มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านน้ันๆ 

50 
(๑๐) 

 
(๑๐) 
(1๐) 

 
 
 

(10) 
(10) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
     - แสดงถึงการนําทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาใชใ้นการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญท่ีแสดงถึงการพัฒนาจากการส่ังสม
ประสบการณ ์
     - แสดงถึงการนําองค์ความรู้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน 

๓๐ 
(๑5) 

 
(๑5) 

 ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ความรู้ที่ได ้

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชนไ์ดโ้ดยตรง หรือการนําไป
ประยุกต์ใช้หรอืการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน 

20 
(20) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
 

3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมนิ 

(…………………………………………………….) 
…………./………………./…………. 

 
 



 
 

แบบประเมินวิสัยทัศน์เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับชํานาญการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมนิวิสัยทัศน์เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง) 

 
 

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

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการให้
คะแนน 

   คุณภาพของข้อเสนอ (วิสยัทัศน์ฯ) 
   - มีมุมมองแห่งอนาคต (Future perspective) สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ค่านิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน     
   - สาระครบถ้วนและชดัเจน (Comprehensive & Clear) สะท้อน
ให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตที่
เข้าใจง่าย สามารถทําให้สําเรจ็ไดต้รงตาม เป้าหมาย สาระต่างๆ 
จะช่วยกระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงาน    
   - มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมาย ชัดเจนและ
เมื่อปฏิบัติตามแล้วจะใหผ้ลคุ้มค่า ในอนาคต ทั้งในด้านบุคคลและ
องค์กร และมีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ หรือตามข้อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านน้ันๆ 
   - แสดงถึงความรู้ ทักษะ (ความชํานาญการ/ความเชี่ยวชาญ) 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง โดยเข้าใจ
ระบบงานท้ังดา้นกว้าง ด้านลึก จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบงาน   

๑๐0 
(๒5) 

 
 
 

(๒5) 
 
 
 
 

(๒๐) 
 

 
 

(๓๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลและ
ระดับทักษะและ
ความรู้ที่ได ้

คะแนนรวม ๑๐0   
 

3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน 

(....................................................................) 
      ......................./........................../...............    
 
           



คําอธิบายการให้คะแนนแบบประเมินผลงาน วิสัยทัศน์  
เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับชํานาญการ 

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิฯ) 
 

การให้คะแนนด้านความรู้และด้านทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา นําเสนอ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณีได้ทราบ             
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

สําหรับการให้คะแนนความรู้และทักษะให้นําหลักการของการให้คะแนนด้านทักษะที่ผู้บังคับบัญชา       
เป็นผู้ประเมินมาปรับใช้ ดังน้ี  

 

ท่ี 
ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
 

(2) 

ค่าความแตกต่าง
 

(2) – (1) 
1     
2     
3     

คิดเป็นร้อยละ   
 

หมายเหตุ  ระดับความรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของระดับ        
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งจะต้องพิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นําเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรม          
ความรู้ ตามคําจํากัดความและความซับซ้อนของความรู้ที่กําหนดแต่ละระดับ 

 

ความรู้ที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวสิัยทัศน์ แลว้แต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ จํานวนความรู้ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก X ข) 

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูสู้งกว่าหรือเท่ากับ
ระดับความรู้ทีค่าดหวัง  ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 1 ระดับ  ให้คูณด้วย 2 

 X 2  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 2 ระดับ  ให้คูณด้วย 1 

 X 1  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 3 ระดับ  ให้คูณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก X ข) 

จํานวนความรู้ท้ังหมด X 3 
 

คะแนนที่ได้  
 
 

หมายเหตุ  การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นํามาคิดคะแนนเฉลี่ยตามสูตรที่กําหนด  
แล้วจึงนําคะแนนเฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  
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ท่ี 
ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง
(2) – (1) 

1     
2     
3     

คิดเป็นร้อยละ   
 

หมายเหตุ  ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของระดับ          
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งจะต้องพิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นําเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรมทักษะ 
ตามคําจํากัดความและความซับซ้อนของทักษะท่ีกําหนดแต่ละระดับ 

      
ทักษะที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวิสยัทัศน์แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ จํานวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก X ข) 

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับทักษะท่ีคาดหวัง ให้คณูด้วย 3 

 X 3  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ใหคู้ณด้วย 2 

 X 2  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ใหคู้ณด้วย 1 

 X 1  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ใหคู้ณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก X ข) 

จํานวนทักษะทั้งหมด X 3 
 

คะแนนที่ได้  
 
 

หมายเหตุ  การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นํามาคิดคะแนนเฉลีย่ตามสตูรท่ีกําหนด  
แล้วจึงนําคะแนนเฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(ระดับชํานาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ) 
 

1. ข้อมูลสว่นบุคคล 

1.  ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................................................ 
2.  ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................................ระดับ.................................................. 
     ตําแหน่งเลขที่..............................................................งาน/ฝ่าย.......................................................................... 
     สํานัก/กอง.................................................................. อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา..................................... 
     อตัราเงินเดือนปัจจุบัน.................................................บาท  
     เงินเดือนขัน้ต่ําของอันดับเงินเดือนที่จะเลื่อนและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงูข้ึน...........................บาท 
    ตําแหน่งสดุท้ายก่อนมีคําสั่งแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐาน 

ของตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559) 
     ตําแหน่ง..........................................................ระดับ...................ตําแหน่งเลขที.่....................................... 
     ดํารงตําแหน่งปัจจุบันเมื่อ..................................................................................................................................  
3.  ขอประเมนิเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง...........................................................ระดับ............................... 
     ตําแหน่งเลขที่..............................................................งาน/ฝ่าย.......................................................................... 
     สํานัก/กอง..................................................................อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา..................................... 
4.  ประวัตสิ่วนตัว   
     เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................ (อายุ……..ปี ....... เดือน) 
     อายุราชการ................ปี................เดือน...............วัน 
5.  ประวัติการศึกษา 
            คุณวุฒิและวชิาเอก                 วันเดือนปีทีส่าํเร็จการศึกษา                        สถาบัน 
               (ปริญญา)                                
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 

 ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
     ....................................................  .........................................................   ......................................................... 
6.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง  
     ในระดับสงูข้ึนแต่ละระดบั และการเปลีย่นแปลงการดาํรงตําแหน่งในสายงานต่างๆ) 
         วัน เดือน ปี               ตําแหน่ง/ระดับ                อัตราเงินเดอืน                      สังกัด                   
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
      .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 

.............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
  .............................     .........................................     ..............................    .................................................... 
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1. ข้อมูลสว่นบุคคล (ต่อ) 

7.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
     วัน/เดือน/ปี        ระยะเวลา                       หลักสูตร                                   สถาบัน 
     ...................     ........................     ...........................................................     ................................................... 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
     ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 

 ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 
8.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบ้าง เชน่ เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน 
กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 คร้ัง ไม่ต่ํากว่าระดบัดี นับจากปัจจุบันลงไป 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
      รอบการประเมิน................................................................. ผลการประเมินระดับ........................................... 
10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
11. ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 
      ชื่อใบอนุญาต.................................................................................................................................................... 
      วันออกใบอนญุาต.................................................................วันหมดอายุ......................................................... 

 

  



- 3 - 
 

2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตําแหน่งท่ีจะประเมิน 

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
      ........................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................................... 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งและระดับที่จะขอรับการประเมิน 
      ........................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................................... 
๓.  ความต้องการของตําแหน่ง 
     ๓.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและความรูต้ามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
           3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
           ๓.1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ................................................... (ปี) 
           ๓.1.3 ประสบการณ์ในการทํางานในสายงานที่จะประเมินปฏิบัติหน้าที่อะไร      
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
           3.1.4 ความรู้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีป่รับใชใ้นการปฏิบัติงาน (อย่างไร) 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
           ๓.1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ 
                    (1) เงินเดือน 
                          ยังไม่ถึงข้ันต่ําของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
                          ถึงข้ันต่ําของตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ 
                          สูงกว่าข้ันต่ําของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
                    (2) การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด 
                         หลักสตูร.................................................................................................................................. 
                         หลักสตูร..................................................................................................................................   
     ๓.2 คุณลกัษณะที่จําเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานในตาํแหน่งดังกล่าว 
           ๓.2.1 ความรู้ (ระบุความรู้ด้านต่างๆ ที่จําเป็นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงาน 
                    ในตําแหน่งดังกล่าว และ/หรือความรู้พิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
                    เช่น ความรู้เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ) 
                     ...................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................... 
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2. หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่งที่จะประเมิน (ต่อ) 

           ๓.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงานในตาํแหน่งดังกล่าว และหรือ
ความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน เช่น ความสามารถในการเขียนบันทึก 
ความสามารถในการเสนอเร่ืองที่จะพิจารณาต่อที่ประชมุ ฯลฯ) 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
           ๓.2.3 ทักษะท่ีจําเป็น หรือความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
                    ...................................................................................................................................................... 
           ๓.2.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ยกเว้นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ์ และ 
                    ความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งกําหนดไว้แล้วในแบบประเมิน)      
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 
                    ....................................................................................................................................................... 

 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

(ตําแหน่ง)....................................................................    
วันที่................/........................................../............... 
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การตรวจคุณสมบัติของบุคคลเพือ่เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งที่สงูขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สําหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสํานักปลัด หรือ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))  

1. คุณวุฒิการศึกษา 
    (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง          (   ) ไม่ตรง 
    (  ) ได้รับการยกเว้น (ตามมติ........ครั้งที่............)............................................................................................. 
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
    (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
    (  ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่........................................................................................................................... 
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  
    (  ) ตดิต่อกัน...........................ปี 
    (  ) ไมต่ิดตอ่กันแต่ครบ...........ปี 
    (  ) อ่ืนๆ .................................ปี 
4. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดาํรงตําแหน่งใน
สายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเก้ือกูลด้วย) 
    (  ) ตรงตามที่กําหนด (สายงานที่จะแตง่ตั้ง.............ปี...........เดือน สายงานเก้ือกูล.............ปี.............เดือน) 
    (  ) เวลาทวีคูณ (สายงานที่จะแต่งตั้ง.......................ปี...........เดือน สายงานเก้ือกูล.............ปี.............เดือน)  
    (  ) ไมต่รงตามที่กําหนด (สายงานท่ีจะแต่งตั้ง..........ปี...........เดือน สายงานเกื้อกูล.............ปี.............เดือน) 
    (  ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา  (  ) อื่นๆ          
    การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม................................................................................................................................ 
    .............................................................................................................................................................................. 
    (กรณีการนับระยะเวลาเก้ือกูลให้ระบุว่าปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/ การขอเทียบระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ตามมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งท่ี.............. (โดยสามารถนับระยะเวลาเก้ือกูลได้ร้อยละ........)) 
5. อัตราเงินเดอืน 
    (  ) ตรงตามหลักเกณฑ ์
    (  ) ไมต่รงตามหลักเกณฑ์.............................................................................. 
6. ประวัติการดําเนินการทางวินัย 
    (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ................................................... 
    (  ) กําลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย    (  ) กําลังอยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
    (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 
    (  ) เป็นไปตามที่กําหนด 
    (  ) ไม่เป็นไปตามที่กําหนด................................................................................. 
 
 
 
 



- 6 – 
 

การตรวจคุณสมบัติของบุคคลเพือ่เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สงูขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สําหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หวัหน้าสํานักปลัด หรือ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))  (ต่อ) 

8. การอบรมตามหลักสตูรท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด  
    (  ) ผ่าน   
    (  ) ไม่ผ่าน 
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ถ้ามี)   
    (   ) ม ี  
    (   ) ไมม่ ี
สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับการประเมิน 
    (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได ้
    (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์......................................................................................... 
 

 

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

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

  



(ปกหน้า) 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอผลงานเพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ 
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึนในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตําแหน่ง.......................................... ระดบั……………………….. 

 
 
 

ผลงานที่เปน็ผลการดําเนินงานที่ผา่นมา 
เรื่อง .......................................................................................................... 

 
 
 

ของ 

ชื่อ - สกุล ................................................................................................................................ 
ตําแหน่ง......................................ระดบั..................... ตาํแหน่งเลขที่.......................... 
งาน/ฝ่าย.................................................................................................................... 
สํานัก/กอง.................................................................................................................. 
อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ............................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
 หน้า 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ก 
ผลงานทีเ่ปน็ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 1 
เรื่อง ......................................................................................................................  

  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ                                        
......... 
......... 

  สรุปสาระสําคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ......... 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ......... 
  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ......... 
  การนําไปใช้ประโยชน์ ......... 
  ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ......... 
  วิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสําเร็จ ......... 
  ข้อเสนอแนะ ......... 
  ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) ......... 

ภาคผนวก ......... 
เอกสารประกอบที่เก่ียวข้องกับผลงานที่เป็นผลงานดําเนินการที่ผ่านมา ......... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงรายละเอียดผลงานทีเ่ปน็ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

 
1. ชื่อผลงาน   
...................................................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาดําเนนิการ  
...................................................................................................................................................................................... 

3. ความรูท้างวิชาการหรือแนวความคดิทีใ่ช้ในการดําเนนิการ  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 

4.  สรปุสาระสําคญั  และระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 

5.  ขั้นตอนการดําเนนิงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏบิตังิาน (โดยละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. ผลสาํเร็จของงาน  
    6.1  เชงิปริมาณ 

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

................................................................................................................................................................................... 
    6.2  เชิงคณุภาพ 

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

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

7.  การนําไปใช้ประโยชน ์
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

8. ความยุ่งยากในการดําเนนิการ/ปญัหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

สญัลักษณท์ีใ่ช้ใน Flow Chart 
 
    จุดเริ่มต้น / สิน้สุดของกระบวนการ 
 
    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
    การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
 
    แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลือ่นไหวของาน 
 
    จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 



9.  วธิกีารดําเนนิการแก้ไขปญัหา/อปุสรรคจนเกดิผลสําเร็จ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

10. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

11. ผูร้่วมดาํเนินการ (ถ้ามี) 
      11.1 ...................................................................................................... สัดส่วนของผลงาน.............................. 
      11.2 ...................................................................................................... สดัส่วนของผลงาน.............................. 
  

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     
 
                                      (ลงช่ือ)……………………..............................….. 
                                                            (………….......................……….......…….) 
                                                                      ผู้ขอรับการประเมิน 

วันที่…….เดือน……..................……พ.ศ............ 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ     
 
                     
 
 
 
 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
     

 
 
 
 
 
 
                                     
     (ลงช่ือ)……………………..........................….. 

 (………….....................…….......…….) 
ตําแหน่ง...................................................... 

                                                       (ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) 
วันที่..….เดือน…….............……พ.ศ.............. 

 

หมายเหตุ  :  เนื้อหาของผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีความยาวไม่ต่ํากว่า 5 หน้ากระดาษ 
A4 และต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ  A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 
และมีจํานวนบรรทัดต้องไม่ต่ํากว่าหน้าละ 28 บรรทัด  โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มี
จํานวนหน้าของผลงานเพิ่มขึ้น 

(ลงช่ือ)………………............................….. 
       (………….............………..........…….) 
                 ผู้ร่วมดําเนินการ                   
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ........... 

(ลงช่ือ)………………............................….. 
       (………….............………..........…….) 
                 ผู้ร่วมดําเนินการ                     
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ........... 

(ลงช่ือ)……………………..........................….. 
       (………….....................……….......…….) 
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ (ผอ.สํานัก/กอง/หน.สป.)     
วันที่..….เดือน…….............……พ.ศ.............. 
 



 
(ปกหน้า) 

 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอวิสัยทศัน์ แนวคดิ/วิธีการเพื่อพฒันางาน 
เพื่อเล่ือนและแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งทีสู่งข้ึนในสายงานวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  
ตําแหน่ง……............................................ ระดบั…............................ 

 
 

 

ข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน 
เรื่อง .......................................................................................................... 

 
 
 

ของ 

ชื่อ - สกุล ................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................ระดับ................. ตําแหน่งเลขที.่............................ 
งาน/ฝ่าย..................................................................................................................... 
สํานัก/กอง.................................................................................................................. 
อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ............................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
 หน้า 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ก 
ข้อเสนอวิสยัทศัน์ แนวคดิ/วิธีการเพือ่พฒันางาน ......... 
เรื่อง ......................................................................................................................  

  หลักการและเหตุผล ......... 
  บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ......... 
  รายละเอียดของการดําเนินการพัฒนางาน ......... 
  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการพัฒนางาน ......... 
  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ......... 
  ระยะเวลาที่จะดําเนินการตามข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคดิ/วิธีการพัฒนางาน ......... 
  แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ ......... 

ภาคผนวก ......... 
เอกสารประกอบที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน ......... 
  
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอวิสัยทัศน ์แนวคดิ/วิธกีารเพือ่พฒันางาน 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง................................................ระดบั...................................... 
ตําแหน่งเลขที…่………………………………..............งาน/ฝ่าย.......................................................  
สํานัก/กอง ............................................ อบจ/เทศบาล/อบต./เมืองพทัยา............................... 
ชื่อเรื่อง.......................................................................................................................................... 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

2. บทวิเคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

3. รายละเอียดของการดําเนนิการพฒันางาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นจากการดําเนนิการพฒันางาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

6. ระยะเวลาที่จะดาํเนินการตามข้อเสนอแนวคิด/วิธกีารพฒันางาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

7. แนวทาง/วิธกีารตดิตามประเมินผลความสาํเร็จ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
                                      (ลงช่ือ)…………………….........................….. 
                                                             (………….............……...….......…….) 
                                                                        ผู้เสนอแนวคิด 

วันที่…….เดือน……............……พ.ศ. .......... 
 
หมายเหตุ  :  เนื้อหาของข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานจะต้องมีความยาวไม่ต่ํากว่า  5  หน้ากระดาษ  
A4 และต้องไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 และมี
จํานวนบรรทัดต้องไม่ต่ํากว่าหน้าละ 28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มี
จํานวนหน้าของผลงานเพิ่มขึ้น 



แบบประเมินผลงานเพ่ือเลือ่นและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิผลงาน ระดบัชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
  

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

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผล 
การให้คะแนน

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลกัวิชา ข้ันตอนหรือตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านน้ันๆ 
     -  ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเน้ือหาของผลงาน 
     -  ผลงานเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการนําวิชาการ
น้ัน ๆ มาประยุกต์ เพ่ือให้ เกิดการพัฒนา หรือเพ่ือการป้องกันหรือ  
การแก้ปัญหาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคิด
อย่างเป็นระบบ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึน 
     -  มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านน้ันๆ 

๔0 
(๑๐) 

 
(๑๐) 
(1๐) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
     - แสดงถึงการนําทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาใช้ใน  
การปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญท่ีแสดงถึงการพัฒนาจากการส่ังสม
ประสบการณ์ 
     - แสดงถึงการนําองค์ความรู้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๓๐ 
(๑5) 

 
(๑5) 

 ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ความรู้ที่ได ้

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือการนําไป
ประยุกต์ใช้หรือการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน 

๓0 
(๓0) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมนิ 

(…………………………………………………….) 
…………./………………./…………. 



 

แบบประเมินวิสัยทัศน์เพ่ือเลือ่นและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิวิสัยทัศน์ ระดับชํานาญการพิเศษ) 
 

1. รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................. 
    ตําแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท 
    ฝ่าย/งาน..............................................................สํานัก/กอง................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ........................................................................................................................ 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง..............................................................ระดบั.......................................... 
    ฝ่าย/งาน..............................................................สํานัก/กอง................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ........................................................................................................................ 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ เหตุผล 
การให้คะแนน 

   คุณภาพของข้อเสนอ (วิสยัทัศน์ฯ) 
   - มีมุมมองแห่งอนาคต (Future perspective) สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ค่านิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน     
   - สาระครบถ้วนและชดัเจน (Comprehensive & Clear) สะท้อน
ให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตที่
เข้าใจง่าย สามารถทําให้สําเรจ็ไดต้รงตาม เป้าหมาย สาระต่างๆ 
จะช่วยกระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงาน    
   - มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมาย ชัดเจนและ
เมื่อปฏิบัติตามแล้วจะใหผ้ลคุ้มค่า ในอนาคต ทั้งในด้านบุคคลและ
องค์กร และมีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ หรือตามข้อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านน้ันๆ 
   - แสดงถึงความรู้ ทักษะ (ความชํานาญการ/ความเชี่ยวชาญ) 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง โดยเข้าใจ
ระบบงานท้ังดา้นกว้าง ด้านลึก จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบงาน   

๑๐0 
(๒5) 

 
 
 

(๒5) 
 
 
 
 

(๒๐) 
 

 
 

(๓๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลและ
ระดับทักษะและ
ความรู้ท่ีได ้

คะแนนรวม ๑๐0   
 

3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน 

(....................................................................) 
      ......................./........................../...............     
          



คําอธิบายการให้คะแนนแบบประเมินผลงาน วิสัยทัศน์  
เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิฯ) 
 

การให้คะแนนด้านความรู้และด้านทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา นําเสนอ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณีได้ทราบ             
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

สําหรับการให้คะแนนความรู้และทักษะให้นําหลักการของการให้คะแนนด้านทักษะที่ผู้บังคับบัญชา       
เป็นผู้ประเมินมาปรับใช้ ดังน้ี  

 

ท่ี 
ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
 

(2) 

ค่าความแตกต่าง
 

(2) – (1) 
1     
2     
3     

คิดเป็นร้อยละ   
 

หมายเหตุ  ระดับความรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของระดับ        
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งจะต้องพิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นําเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรม          
ความรู้ ตามคําจํากัดความและความซับซ้อนของความรู้ที่กําหนดแต่ละระดับ 

 

ความรู้ที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวสิัยทัศน์ แลว้แต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ จํานวนความรู้ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก X ข) 

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูสู้งกว่าหรือเท่ากับ
ระดับความรู้ทีค่าดหวัง  ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 1 ระดับ  ให้คูณด้วย 2 

 X 2  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 2 ระดับ  ให้คูณด้วย 1 

 X 1  

จํานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรูต้่ํากว่าระดับความรู้
ที่คาดหวัง 3 ระดับ  ให้คูณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก X ข) 

จํานวนความรู้ท้ังหมด X 3 
 

คะแนนที่ได้  
 

หมายเหตุ  การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นํามาคิดคะแนนเฉลี่ยตามสูตรที่กําหนด  
แล้วจึงนําคะแนนเฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  
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ท่ี 
ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง
(2) – (1) 

1     
2     
3     

คิดเป็นร้อยละ   
 

หมายเหตุ  ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของระดับ          
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งจะต้องพิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นําเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรมทักษะ 
ตามคําจํากัดความและความซับซ้อนของทักษะท่ีกําหนดแต่ละระดับ 

      
ทักษะที่ค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวิสยัทัศน์แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ จํานวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก X ข) 

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับทักษะท่ีคาดหวัง ให้คณูด้วย 3 

 X 3  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ใหคู้ณด้วย 2 

 X 2  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ใหคู้ณด้วย 1 

 X 1  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ใหคู้ณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก X ข) 

จํานวนทักษะทั้งหมด X 3 
 

คะแนนที่ได้  
 
 

หมายเหตุ  การคิดคะแนนที่ได้ เมื่อได้ผลรวมแล้ว ให้นํามาคิดคะแนนเฉลีย่ตามสตูรทีก่ําหนด  
แล้วจึงนําคะแนนเฉลี่ย X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  

 



การเสนอขอปรับปรุงตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(ระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

(แบบแสดงรายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมข้ึน) 
 

อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา..................................................จังหวัด........................................................ 
ขอปรับปรุงตําแหน่ง..................................................เลขที่ตําแหน่ง................................................................. 
จากระดับ........................................................................เป็นระดับ................................................................... 
1. รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นจนถงึขนาดต้องทําให้มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2. ภารกิจที่รับผิดชอบของตําแหน่งที่ขอปรับปรุง 
 
 

ภารกิจเดิมที่รับผิดชอบ ภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ 
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3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบของตําแหน่งที่ขอปรับปรุง 
 
 

ปริมาณงานเดิมท่ีรับผิดชอบ ปริมาณงานใหม่ท่ีรับผิดชอบ 
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๔. คุณภาพของงานที่รับผิดชอบของตําแหน่งที่ขอปรับปรุง 
 
 

คุณภาพงานเดิมที่รับผิดชอบ คุณภาพงานใหม่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน 

     (....................................................................) 
     ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงตําแหน่ง 

     ......................./........................../............... 
 

 
หมายเหตุ  สําหรับแบบการปรับปรุงตําแหน่งน้ี ให้เสนอทั้งในข้ันตอนของคณะกรรมการประเมินการ

ปรับปรุงตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และต้องนําเสนอต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ           
ก.เมืองพัทยา สําหรับประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรณีประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้เสนอต่อ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณีตามที่หลักเกณฑ์กําหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การประเมินการปรับปรุงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน       
ค่างานเพ่ือวัดคุณภาพงานของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดองค์ประกอบการประเมินค่างาน 
๔ ด้าน คือ 
 ๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๒. ความยุ่งยากของงาน 
 ๓. การกํากับตรวจสอบ  
 ๔. การตัดสินใจ 
 

 ทั้งน้ี ได้จําแนกหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตําแหน่ง ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 ๒. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป 
  

คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหน่งอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ประกอบการพิจารณาการให้คะแนนได้ หรือจะอ้างอิงจากบุคคลประกอบก็ได้ 
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แบบประเมินปรับปรุงตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิการปรับปรุงตําแหน่ง) 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิด
ริเร่ิม ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ 
ที่มีอยู่ (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานที่ ค่อนข้างยาก หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้
ความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิด ริ เ ร่ิมในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
เน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
กําหนด หรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมี
ขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย  
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ 
คะแนน) 
   (   )  เ ป็ น ง านที่ ยุ่ ง ย ากซั บซ้ อนมาก  ต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด 
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์  (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ กําหนดใน
แผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  
(๑6-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง  
(๑-๕ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
(๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑6-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/ เหตุผล (นําผลคะแนนของกรรมการมารวมกันเพ่ือหาค่าเฉลี่ย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (   )  ผ่านการประเมิน 

(   )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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ความเห็นของคณะกรรมการการประเมินปรับปรุงตําแหน่ง  
 ได้ประเมินค่างานในการปรับปรุงตําแหน่งแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นของตําแหน่ง......................... 
เลขที่ตําแหน่ง............................... ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการปรับปรุงตําแหน่งและ          
การประเมินค่างาน 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................ 
        (........................................................)           (........................................................) 
   กรรมการ        กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................ 
        (........................................................)           (........................................................) 
   กรรมการ        กรรมการ 
 
       (ลงชื่อ) ........................................................ 
                                        (........................................................) 
                                         ประธานกรรมการ 
 
   
(   ) เห็นด้วย ควรนําเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณา 
 เหตุผล........................................................................................................................................................... 
(   ) ไม่เห็นด้วย  
 เหตุผล........................................................................................................................................................... 
      

 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
                                        (........................................................) 
                                นายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา 
 

 

 

 



 
แบบประเมินด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
(สําหรับผู้อํานวยการสํานัก/กอง เป็นผู้ประเมิน) 

 
 

    ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................. 
    ตําแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท 
    งาน/ฝ่าย............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........................................................ระดับ................................................ 
    งาน/ฝ่าย............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 

 

ท่ี 
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับที่กําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
 

(2) 

ค่าความแตกต่าง
 

(2) – (1)  
1 ทักษะการบริหารข้อมูล    
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    
3 ทักษะการประสานงาน    
4 ทักษะในการสบืสวน    
5 ทักษะการบริหารโครงการ    
6 ทักษะในการสือ่สาร การนําเสนอ  

และถ่ายทอดความรู้ 
   

7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    
8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    
9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ทางวิทยาศาสตร ์
   

 
หมายเหตุ 

 ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ขอประเมิน สําหรับระดับ   
ทักษะท่ีประเมินได้ (ทักษะที่ประเมินได้ หมายถึง ทักษะท่ีค้นพบจากผู้ขอประเมินที่ผู้ประเมินเป็นผู้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ขอประเมิน) โดยให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมตามคําจํากัดความและ
ความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
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ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับทักษะที่คาดหวัง 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ จํานวนทักษะ 
(ก) 

คูณด้วย 
(ข) 

คะแนน 
(ก X ข) 

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับทักษะท่ีคาดหวัง ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ใหคู้ณด้วย 2 

 X 2  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ใหคู้ณด้วย 1 

 X 1  

จํานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ํากว่าระดับทกัษะ
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ใหคู้ณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
ใชสู้ตรการคํานวณ ดังน้ี 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 ดังน้ี 
         ........................................................................................................................................................................ 
         ........................................................................................................................................................................ 
         ........................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการประเมิน 
     (  ) ผ่านการประเมิน   
     (  ) ไม่ผ่านการประเมิน   
 
 

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

นายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ................................................................... 
…………./………………./…………. 

 
 
ความเห็น ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/เมืองพัทยา (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นต่างกัน) 
     (  ) ผ่านการประเมิน   
     (  ) ไม่ผ่านการประเมิน   
ระบุเหตุผล.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

ประธาน ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมอืงพัทยา ................................................................... 
…………./………………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําจํากัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับ 

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

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 มีทักษะในการค้นหา และเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เพ่ือสะดวกในการสืบหาข้อมูล 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถบํารุงรักษาฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ รวมทั้งสามารถติดตาม 

ตรวจสอบ และดูแลการจัดการฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันเสมอ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมแก่การใช้งานของ

หน่วยงานและองค์กร และสามารถแก้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดระบบฐานข้อมูล 
4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถวางแผนระบบฐานข้อมูล และกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดเก็บ

ข้อมูล การดึงข้อมูล และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล 

5 มีทักษะในระดับ 4 และสามารถกําหนดมาตรฐาน นโยบาย และพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานและเป้าหมายขององค์กร 

 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  2.1 คําจํากัดความ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประยุกต์ทักษะน้ีให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  2.2 ระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ 

Microsoft PowerPoint เป็นต้น 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องแคล่ว และชํานาญ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องในงาน และสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือทีมงานได้ 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถสอนงาน ช่วยชี้แนะ ให้คําแนะนําในเชิงลึก หรือซ่อมแซมงานที่ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เพ่ือร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือทีมงานท่ีประสบปัญหาได้ 

5 มีทักษะในระดับ 4 และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในทักษะด้านน้ีจนสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกองค์กรได้ 



 
3. ทักษะการประสานงาน 
  3.1 คําจํากัดความ ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา      
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
  3.2 ระดับทักษะการประสานงาน 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและ

รายละเอียดต่างๆ แก่ผู้อื่นให้ดําเนินการต่อในเบ้ืองต้นได้ และสามารถซักถาม และสอบถามความต้องการ
ของผู้มาติดต่อในเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 

2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม และสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตาม  
ความต้องการอยู่เสนอ 

3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจากการติดต่อประสานงานได้ 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถนําเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจํากัด และความซํ้าซ้อนของ
การสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้ 

5 มีทักษะในระดับ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อประสานงานเรื่องสําคัญๆ ระดับองค์กรกับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ทักษะในการสืบสวน 
  4.1 คําจํากัดความ ทักษะในการตั้งคําถามได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น และสามารถปรับและประยุกต์
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการติดตาม สืบสวน และสอบสวนข้อมูล และจ้อเท็จจริงต่างๆ ได้ครบถ้วนและเกิด
ประโยชน์ในการดําเนินงานของตน หน่วยงาน และองค์กร 
  4.2 ระดับทักษะในการสบืสวน 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ความสําคัญ เทคนิค และแนวทางการสัมภาษณ์ การสืบสวน และการตั้ง

คําถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถตั้งคําถามและใช้คําถามในการรวบรวมและติดตามข้อมูล สืบสวน

ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ในระดับเบ้ืองต้นได้ รวมท้ังสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์และ  
การสืบสวนข้อมูลในระดับเบ้ืองต้นได้ 

3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถตั้งคําถาม สัมภาษณ์ สืบสวน และสอบสวนข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และไม่มีความเชื่อมโยง/เก่ียวข้องกัน โดยอาศัย  
การวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถประยุกต์เทคนิคการสัมภาษณ์ข้ันสูง และมีศิลปะในการสัมภาษณ์และ
การตั้งคําถามในเชิงลึก รวมทั้งสามารถตั้งคําถามและเจาะประเด็น ข้อมูล หลักฐาน และพยานต่างๆ ได้
อย่างทุกแง่ทุกมุม ครบถ้วน และเจาะลึกถึงต้นตอ สาเหตุและผลกระทบต่างๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน 

5 มีทักษะในระดับ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการสัมภาษณ์และการใช้
คําถามเพ่ือสืบสวน และสอบสวนได้สอดคล้องกับความแตกตา่งของแต่ละบุคคล รวมทั้งสามารถประยุกต์
หลักจิตวิทยาขั้นสูงในการตั้งคําถาม สืบสวน และสอบสวน เพ่ือให้ดําเนินการที่ถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ท้ังองค์กร และผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจในหลักการ ข้ันตอน โครงสร้าง และวิธีบริหารจัดการโครงการให้ประสบผลสําเร็จ 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคลากร และ

งบประมาณของโครงการขนาดเล็กให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดกลางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
4 มีทักษะในระดับ 3  และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
5 มีทักษะในระดับ 4  และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถบริหารทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 

 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
  6.1 คําจํากัดความ ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่าง รวมท้ังบรรลุเป้าหมาย 
ความต้องการ และวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างสูงสุด 
   6.2 ระดับทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนได้ 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถวิเคราะห์ จับประเด็น แนวคิด เน้ือหาสาระ และใจความสําคัญที่

ต้องการสื่อสารได้ ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบการนําเสนอ และดําเนินการสื่อสารนําเสนอ 
และถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขเน้ือหาสาระที่ต้องการสื่อสารนําเสนอ และ
ถ่ายทอดได้สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะสม ระดับความเข้าใจและภูมิหลังของกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อ่ืนสื่อสาร นําเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายและแตกต่างได้ ตลอดจนประยุกต์เทคนิค เครื่องมือ และวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ใน
การสื่อสาร นําเสนอ และการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 มีทักษะในระดบั 4 และสามารถกําหนดกลยุทธ์และแผนงานในการสื่อสาร นําเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสื่อสาร นําเสนอ และถ่ายทอดประเด็นสําคัญระดับองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 



7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  7.1 คําจํากัดความ ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล โดยนําผลข้อมูล
มาเขียน จัดทํา และสรุปรายงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   7.2 ระดับทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 รู้และเข้าใจในหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดทํา การเขียนและการสรุปรายงานให้

ถูกต้อง รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์
จัดทําและสรุปรายงานได้ 

2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และดําเนินการเขียน จัดทําและสรุป
รายงานให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใช้งานได้ 

3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องในการวิเคราะห์ การ
ประมวลผลข้อมูล การดําเนินการเขียน กาจัดทํา และการสรุปรายงานในประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้ง
สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้การเขียน จัดทํา และการสรุปรายงานมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับการ
ใช้งานที่หลากหลายและแตกต่างได้ 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อ่ืนสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และดําเนินการ
เขียน จัดทําและสรุปรายงานในประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้งวางแผนการเขียน จัดทํา และสรุปรายงาน
ระดับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานหรือองค์กร 

5 มีทักษะในระดับ 4 และสามารถกําหนดรูปแบบ และประเภทรายงานท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของ
องค์กรได้ รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ (Best Practice) มาปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน และแผนงานขององค์กรและเป็นมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  8.1 คําจํากัดความ ความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสือทางราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เป็นประโยชน์กับการใช้ในงานที่ปฏิบัติอยู่ 
   8.2 ระดับทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 เข้าใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการเขียนหนังสือราชการ รวมทั้งสามารถอ่านและสื่อสารจดหมาย 

หนังสือ และเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถเขียน และตอบโต้หนังสือ จดหมายและเอกสารราชการได้อย่างถูกต้อง

สมบูรณ์ตามหลักการ และวิธีการท่ีกําหนดไว้ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถตรวจสอบสอบความถูกต้อง และขัดเกลาภาษาและเนื้อหาในจดหมาย 

หนังสือ และเอกสารทางราชการอื่นๆ ให้มีความสละสลวยเหมาะสมและได้เน้ือหาสาระชัดเจนครบถ้วน
ตามที่หน่วยงานประสงค์ 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นสามารถเขียนและตอบโต้จดหมาย หนังสือและเอกสาร
ต่างๆ ทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานได้ 

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

 

9. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  9.1 คําจํากัดความ ความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติและข้ันตอนวิธีการทํางานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  เช่น  ทางทันตกรรม  ทางการแพทย์                 
ทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น ตลอดจนมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   9.2 ระดับทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
0 ไม่แสดงทักษะด้านน้ีอย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและอธิบายคุณสมบัติ และข้ันตอนวิธีการทํางานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใชใ้น

การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
2 มีทักษะในระดับ 1 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

ของตนเองได้ รวมทั้งสามารถระบุปัญหาต่างๆ และให้คําแนะนําที่เกิดขึ้นในเบ้ืองต้นได้ 
3 มีทักษะในระดับ 2 และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในปฏิบัติงานของ

ตนเองได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและข้อจํากัดต่างๆ ในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

4 มีทักษะในระดับ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผู้อ่ืนมีทักษะ และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างชํานาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงาน 

5 มีทักษะในระดับ 4 และสามารถวางแผน กําหนดกลยุทธ์ และแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรใหม่ๆ  
การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบงาน และสามารถค้นคว้า  
และแสวงหาทักษะใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ 



 



 
แบบประเมินด้านความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานในตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สําหรับคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ) 
 

    ชื่อ – สกุล.............................................................................................................................................................. 
    ตําแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท 
    งาน/ฝ่าย.............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.......................................................ระดับ................................................. 
    งาน/ฝ่าย.............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 

 

ที่ ความรู้ท่ีจําเป็นประจําสายงานในตําแหน่ง 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ระดับที่กําหนดไว้ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ระดับที่ประเมินได้ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1    
2    
3    
4    
5    
 ฯลฯ   

รวม  
 

ความเห็นของผู้ประเมิน   
     (  ) ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
     (  ) ไม่ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินต่ํากว่าร้อยละ 60) 
ระบุเหตุผล.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                   ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………….) 
ตําแหน่ง................................................................... 

…………./………………./…………. 
 

หมายเหตุ 
 สูตรและวิธีการให้คะแนนให้นําแนวทางการประเมินในระดับชํานาญการพิเศษมาปรับใช้ 
 



แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคลเพื่อเลื่อนและแตง่ตั้งใหด้าํรงตําแหนง่ที่สงูขึน้ 
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(ระดับชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ)  
 
 

ช่ือผู้ขอรับการประเมิน……………………………...........................................................................................……………… 
ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)…………………………………………………..… ระดับ........................................................................... 
สังกัดสํานัก/กอง...........................................................อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา...................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง……………………….........................................ระดับ.......................................  
 

      ตอนที่ 1   รายการประเมิน 
  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 

๑. ความรบัผดิชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
 -  เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง       

อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแลว้ก็
พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรอืงานใดที่พบว่ามี
ปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลย หรือปลอ่ยทิ้งไว้
จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ํา ๆ อีก 

 
๒. ความประพฤต ิ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  รักษาวินัย 
-  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
    ข้าราชการ 

 
๓. การทํางานร่วมกบัผู้อ่ืน  พิจารณาพฤติกรรม  เช่น 

-  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
-  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

      15 
 
 

 

15 
 
 
 

………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………. 
 
 
 
 
………………. 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั

4.  การแก้ไขปญัหาและการตดัสินใจ  พิจารณาพฤติกรรม   เช่น 
     -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอ  เมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
     -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
     -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถกูต้องเหมาะสม 
     -  ใช้ข้อมลูประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของ

ตนเอง) 
      
5.   การพฒันาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  ติดตามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรอืสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
   ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
-  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ  ตลอดเวลา 
-  นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ความเสียสละ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  การอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
     -  การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
 
7.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

-  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน 
   ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวขอ้งได้ดี  โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
-  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง 
   ชัดเจน  โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

15 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 

8.  ความคดิรเิริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
     -  คิดค้นระบบ  แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ  เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
     -  แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผล  และสามารถ 
        ปฏิบัติได้ 
     -  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 
     -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพ 
        และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    -  สนใจงานที่ยุ่งยากซับซอ้น 
     -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

 
10 

   
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                                             รวม 

        
     100 

   
    …………… 
 

 
  หมายเหต ุ
  ดีมาก  หมายถึง  ได้คะแนน  90 – 100 % ของคะแนนเต็ม 
  ดี  หมายถึง  ได้คะแนน  80 – 89 % ของคะแนนเต็ม 
  พอใช้  หมายถึง  ได้คะแนน  60 – 79 % ของคะแนนเต็ม 
  ต้องแก้ไข หมายถึง  ได้คะแนนน้อยกว่า  60% ของคะแนนเต็ม 
 
  สําหรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ต้องได้รับคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละที่กําหนด 
ดังต่อไปน้ี จึงผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  1. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิศษ ได้คะแนนระดับดี 
  2. ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ได้คะแนนระดับดีมาก 
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   ตอนที่  2         สรปุความเห็นในการประเมิน 

  ความเหน็ของผูป้ระเมิน  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง) 
     (    )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ........) 
     (    )  ไม่ผา่นการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ........) 
             (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………….……………………………………. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             
                                                  (ลงช่ือผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                     
                                                     (ตําแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
   
 
ความเหน็ของบงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 
    (    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
    (    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังน้ี…………………………………………... 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………...………     
                                                                            
                                                  (ลงช่ือผู้ประเมิน)……………………………………………………. 
                                                                      (.........................................................)                     
                                                     (ตําแหน่ง).................................................................... 
                                                            (วันที่)……………./………………../……………….…….. 
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   ตอนที่  2         สรปุความเห็นในการประเมิน 

ความเหน็ของคณะกรรมการประเมินปรบัปรุงตําแหน่งในการประเมินคณุลักษณะ  
    (    )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………..……………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            
    (    )  ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………..…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
(ลงช่ือ) ........................................................   (ลงช่ือ) ........................................................ 
        (........................................................)           (........................................................) 
   กรรมการ        กรรมการ 
 
(ลงช่ือ) ........................................................   (ลงช่ือ) ........................................................ 
        (........................................................)           (........................................................) 
   กรรมการ        กรรมการ 
 
       (ลงช่ือ) ........................................................ 
                                        (........................................................) 
                                             ประธานกรรมการ 
 
 
               
 
 



แบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อขอปรับปรุงตําแหน่ง 
1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการปรับปรุงตําแหน่ง 
 1.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืน ก่อนการปรับปรุงตําแหน่ง 
 

ลําดับที ่ รายการ 
กรอบอัตรากําลัง หมาย

เหต ุจํานวน 
(คน) จํานวนเงิน (บาท) 

๑. ข้าราชการ   
๒. ลูกจ้างประจํา   
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   
๔. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   

รวมทั้งสิ้น   
 

รายรับจริงตามข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัต ิ  
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... คิดเป็น  

(ร้อยละ) หมายเหต ุงบประมาณรายจ่ายประจําปี .... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
    

 

 1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืน  หลังการปรับปรุงตําแหน่ง 
 

ลําดับที ่ รายการ 
กรอบอัตรากําลัง หมาย

เหต ุจํานวน 
(คน) จํานวนเงิน (บาท) 

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

รวมทั้งสิ้น    
 

รายรับจริงตามข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัต ิ  
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... คิดเป็น  

(ร้อยละ) หมายเหต ุงบประมาณรายจ่ายประจําปี .... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
    

(ลงชื่อ) ........................................................ 
                                        (........................................................) 
                                นายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา 
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กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงตําแหน่งให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจาก           
การปรับปรุงตําแหน่ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือนที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการปรับปรุงตําแหน่ง และ
การบริหารงานบุคคลด้านอ่ืนด้วย 

การคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลกรณีกําหนดตําแหน่งเพ่ิม ให้คิดตามแนวทางแนว         
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้คิดภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมทั้งปี 
 



 
แบบแสดงการรับผลงาน/วสิัยทัศน์ท่ีขอประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................................................................. 
    ตําแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท 
    งาน/ฝ่าย.............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง................................................ ระดับ...................................................... 
    งาน/ฝ่าย.............................................................สํานัก/กอง.................................................................................. 
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา.......................................................................................................................... 
 

2. ได้รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์ พร้อมทั้งเอกสารที่เป็นสาระสําคัญของผลงาน/ วิสัยทัศน์   
    หรือหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได้ เมื่อวันที่........................................ 
 

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

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

 
 

หมายเหตุ  
           ผู้รับผลงาน/วิสัยทัศน์ ที่ขอประเมิน หมายถึง  
    1. สํานักงานปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล)  
  2. สํานักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี  

3. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต แล้วแต่กรณี 




