
แบบประเมินผลงาน 
(ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร) 

1.  รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล..........................................................................................................  
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บำท  
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ....................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต..........................................................................................................................  
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง..............................................................................................................  
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ....................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต.......................................................................................................................... . 
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการให้
คะแนน 

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ควำมถูกต้องตำมเทคนิค วิธีกำร หลักวิชำ ขั้นตอนหรือตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของงำนวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
     -  ควำมยำกง่ำยของกำรได้มำซึ่งสำระเนื้อหำของผลงำน 
     -  ผลงำนเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือกำรน ำวิชำกำร
นั้นๆ มำประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเพ่ือกำรป้องกันหรือกำรแก้ปัญหำ       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมซับซ้อน ควำมยุ่งยำก และแนวคิดอย่ำงเป็นระบบ 
หรือประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
     -  มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 

50 
(10) 

 
(15) 
(15) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     - แสดงถึงกำรน ำทักษะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจนเกิดควำมช ำนำญที่แสดงถึงกำรพัฒนำจำกกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ 
     - แสดงถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐ 
(๑๕) 

 
(๑๕) 

 ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ควำมรู้ที่ได้ 

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจำรณำจำกกำรน ำไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดยตรง หรือกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน 

๒0 
(๒0) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 

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



-๒- 
แบบประเมินผลงาน 

(ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับอำวุโส/ช ำนำญกำรพิเศษ/เชี่ยวชำญ) 
1.  รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล....................................................................................... ................... 
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน...... ..........................บำท 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง..................................................................................  
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต................................................................................................... ....................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง................................................................................................ .............. 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง.............................. .................................................... 
    อบจ./เทศบำล/เมืองพัทยำ/อบต................................................................................................... ........................ 
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการ
ให้คะแนน 

1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 
     -  ควำมถูกต้องตำมเทคนิค วิธีกำร หลักวิชำ ขั้นตอนหรือตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของงำนวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
     -  ควำมยำกง่ำยของกำรได้มำซึ่งสำระเนื้อหำของผลงำน 
     -  ผลงำนเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือกำรน ำวิชำกำร
นั้นๆ มำประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเพ่ือกำรป้องกันหรือกำรแก้ปัญหำ       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมซับซ้อน ควำมยุ่งยำก และแนวคิดอย่ำงเป็นระบบ 
หรือประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
     -  มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
     -  เป็นผลงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 

๔0 
(๑๐) 

 
(๑๐) 
(1๐) 

 
 
 

(5) 
(5) 

  

๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     - แสดงถึงกำรน ำทักษะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจนเกิดควำมช ำนำญที่แสดงถึงกำรพัฒนำจำกกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ 
     - แสดงถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐ 
(๑5) 

 
(๑5) 

 ระบุเหตุผล
และระดับ
ทักษะและ
ควำมรู้ที่ได้ 

๓.  ประโยชน์ของผลงาน 
     -  โดยพิจำรณำจำกกำรน ำไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดยตรง หรือกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน 

๓0 
(๓0) 

  

คะแนนรวม ๑๐0   
3.  ข้อสังเกตของผู้ประเมิน     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 

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



-๓- 
แบบประเมินแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ของต าแหน่งที่ขอประเมิน (วิสัยทัศน์) 
(ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับอำวุโส/ช ำนำญกำรพิเศษ/เชี่ยวชำญ) 

 

1. รายละเอียดทั่วไป 
    ชื่อ – สกุล..........................................................................................................  
    ต ำแหน่ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน...... ..........................บำท 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................... ....................................... 
    อบจ./เทศบำล/อบต. .................................................................... ....................................................................... 
    ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง......................................................................................... ..................... 
    ฝ่ำย.....................................................................ส ำนัก/กอง........................................................................ .......... 
    อบจ./เทศบำล/อบต. ................................................................................................... ........................................ 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เหตุผลการให้
คะแนน 

   คุณภาพของข้อเสนอ (วิสัยทัศน์ฯ) 
   - มีมุมมองแห่งอนำคต (Future perspective) สอดคล้อง
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ค่ำนิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภำรกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น     
   - สำระครบถ้วนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะท้อน
ให้เห็นถึงจุดหมำยปลำยทำงและทิศทำงที่จะก้ำวไปในอนำคตที่
เข้ำใจง่ำย สำมำรถท ำให้ส ำเร็จได้ตรงตำม เป้ำหมำย สำระต่ำงๆ 
จะช่วยกระตุ้น ท้ำทำยควำมสำมำรถและควำมรู้สึกนึกคิดของ
บุคลำกรที่จะปฏิบัติงำน    
   - มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีกำรที่มุ่งสู่จุดหมำย ชัดเจนและ
เมื่อปฏิบัติตำมแล้วจะให้ผลคุ้มค่ำ ในอนำคต ทั้งในด้ำนบุคคลและ
องค์กร และมีควำมสอดคล้องกับจุดหมำยปลำยทำงที่ก ำหนดเป็น
วิสัยทัศน์ หรือตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนของงำนวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
   - แสดงถึงควำมรู้ ทักษะ (ควำมช ำนำญกำร/ควำมเชี่ยวชำญ) 
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง โดยเข้ำใจ
ระบบงำนทั้งด้ำนกว้ำง ด้ำนลึก จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบงำน    

๑๐0 
(๒5) 

 
 
 

(๒5) 
 
 
 
 

(๒๐) 
 

 
 

(๓๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลและ
ระดับทักษะและ
ควำมรู้ที่ได้ 

คะแนนรวม ๑๐0   
 

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

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



-4- 
 

ค าอธิบายการให้คะแนนแบบประเมิน 
 

ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินผลงำนและประเมินข้อเสนอหรือวิสัยทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรให้คะแนน
ด้ำนทักษะและควำมรู้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้น ำสูตรและวิธีกำรคิดให้คะแนนจำก ค าอธิบายการให้
คะแนนแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะของผู้บังคับบัญชามำปรับใช้ โดยปรับคะแนนในส่วนของกำรประเมินควำมรู้
และทักษะให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด คือ 30 คะแนน (ควำมรู้ 15 คะแนน และทักษะ 15 คะแนน) ดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรประเมินกำรเลื่อนระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรประเมินฯ ทรำบด้วย พร้อมทั้ง ให้เสนอ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้กับคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำนหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณีให้ทรำบด้วย  

ส ำหรับกำรให้คะแนนควำมรู้และทักษะให้น ำหลักกำรกำรให้คะแนนด้ำนทักษะที่ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้
ประเมินมำปรับใช้ ดังนี้  

 

ที ่
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

ในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง 
(2) – (1) 

1     
2     

คิดเป็นร้อยละ   
 

ที ่
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

ในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(1) 

ระดับที่ประเมินได้ 
(2) 

ค่าความแตกต่าง 
(2) – (1) 

1     
2     

คิดเป็นร้อยละ   
 

หมายเหตุ 
 ระดับควำมรู้ที่คำดหวังให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งจะต้อง
พิจำรณำจำกผลงำน หรือวิสัยทัศน์ที่น ำเสนอโดยเทียบเคียงจำกพจนำนุกรมตำมค ำจ ำกัดควำมและควำมซับซ้อน
ของทักษะ และควำมรู้ที่ก ำหนดแต่ละระดับ 
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ความรู้/ทักษะท่ีค้นพบจากการพิจารณาผลงานหรือวิสัยทัศน์แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ 
จ านวนทักษะ 

(ก) 
คูณด้วย 

(ข) 
คะแนน 
(ก X ข) 

จ ำนวนควำมรู้ /ทักษะที่สังเกตพบว่ำมีระดับทักษะสูงกว่ำหรือ
เท่ำกับระดับทักษะที่คำดหวัง ให้คูณด้วย 3 

 X 3  

จ ำนวนควำมรู้ /ทักษะที่สังเกตพบว่ำมีระดับทักษะต่ ำกว่ำ
ระดับทักษะที่คำดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2 

 X 2  

จ ำนวนควำมรู้ /ทักษะที่สังเกตพบว่ำมีระดับทักษะต่ ำกว่ำ
ระดับทักษะที่คำดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1 

 X 1  

จ ำนวนควำมรู้ /ทักษะที่สังเกตพบว่ำมีระดับทักษะต่ ำกว่ำ
ระดับทักษะที่คำดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0 

 X 0  

ผลรวม  
คะแนนเฉลี่ย ผลรวม (ก X ข) 

จ ำนวนควำมรู้/ทักษะทั้งหมด X 3 
 

คะแนนที่ได้  
 
หมายเหตุ 
 กำรคิดคะแนนที่ได้ เมื่อไดผ้ลรวมแล้ว ให้น ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยตำมสูตรที่ก ำหนด แล้วจึงน ำคะแนนเฉลี่ย 
 X คะแนนเต็ม ก็จะได้รับ = คะแนนที่ได้  

 


