แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน
1.

2.

ชื่อ – สกุล....................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................ระดับ..................เงินเดือน.................บาท
ฝ่าย.............................................................สานัก/กอง.................................................
อบจ./เทศบาล/อบต......................................................................................................
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง.........................................................................
ฝ่าย.............................................................สานัก/กอง................................................
อบตจ./เทศบาล/อบต..................................................................................................
ได้รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมทั้งเอกสารที่เป็นสาระสาคัญของ
ผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนาไปประกอบการพิจารณาได้
เมื่อวันที่......................................................................................................................

หัวหน้ าสานักปลัด
รับผลงาน ลงวันที่

(ลงชื่อ)..........................................................
(
)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.................../.................../..............

ทีร่ ับผลงาน

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

แบบประเมินผลงาน
(สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชานาญงาน/ชานาญการ)
1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………………………..ระดับ……………………………………เงินเดือน………………………..บาท
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………..
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการประเมิน
รายการ
คะแนน คะแนน เหตุผลการ
เต็ม ที่ได้
ให้คะแนน
1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน
50
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนหรือตาม
(10)
ข้อกาหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้น ๆ
- ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน
(15)
-ผลงานเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการนาวิชาการ
(15)
นั้นๆมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคิด
อย่างเป็นระบบหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
- มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
(5)
- เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ
(5)
มีการนาความรู้และ
2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
30
ทักษะมาใช้การ
ปฏิบัติงานในองค์กร
- มีทักษะและนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญที่
15
อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์
และอยู่ในระดับ
มากกว่าความ
- แสดงถึงการนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งมาใช้
15
คาดหวัง
3. ประโยชน์ของผลงาน
20
- โดยพิจารณาจากการนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือการนาไป
(20)
ประยุกต์ใช้หรือการนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
คะแนนรวม
100
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………….……………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………………………………….)
………………./…………………./…………………

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

แบบประเมินความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………………………..ระดับ……………………………………เงินเดือน………………………..บาท
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
ให้ เปิ ดดูมาตรฐานตาแหน่ง
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง………………………………………………ระดับ.................……………………..
ของแต่ละตาแหน่งในระดับ
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
ที่จะเลือ่ น
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
ที่

ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่ ระดับที่กาหนด ระดับที่
ค่าความ
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ไว้ตามมาตรฐาน ประเมิน แตกต่าง
กาหนดตาแหน่ง
ได้
(1)
(2)
(2) - (1)
1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางที่รับผิดชอบ)
3
2
-1
2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
2
2
0
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2
3
1
4 ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางที่รับผิดชอบ)
2
2
0
5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
3
2
-1
6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ
3
2
-1
หมายเหตุ ระดับความรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่ง
จะต้องพิจารณาจากผลงาน หรือวิสัยทัศน์ที่นาเสนอโดยเทียบเคียงจากพจนานุกรมตามคาจากัดความและ
ความซั บ ซ้ อ นของความรู้ ที่ ก าหนดแต่ ล ะระดั บ (ตั ว อย่ า งเป็ น เป็ น การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นในต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน)
ที่
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานใน
ระดับที่กาหนดไว้ตาม
ระดับที่
ค่าความ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประเมินได้ แตกต่าง
ตาแหน่ง
(1)
(2)
(2) - (1)
1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2
2
0
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2
1
-1
3 ทักษะการประสานงาน
2
2
0
4 ทักษะการบริหารโครงการ
2
1
-1
หมายเหตุ ระดับทักษะที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ขอประเมิน สาหรับ
ระดับ ทักษะที่ประเมินได้ (ทักษะที่ประเมินได้ หมายถึง ทักษะที่ค้นพบจากผู้ขอประเมิน ที่ผู้ประเมินเป็นผู้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ขอประเมิน ) โดยให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมตามคา
จากัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง จานวน 9 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2. ทักษะการประสานงาน
7. ทักษะในการสืบสวน
3. ทักษะการบริหารโครงการ
8. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
4. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 9. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
@เกษตรกรรมธรรมชาติ

ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับความรู้ที่คาดหวัง
เกณฑ์การให้คะแนนความรู้
จานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้สูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับความรู้ที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3
จานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ากว่าระดับ
ความรู้ที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2
จานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ากว่าระดับ
ความรู้ที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1
จานวนความรู้ที่สังเกตพบว่ามีระดับความรู้ต่ากว่าระดับ
ความรู้ที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0

จานวนความรู้
(ก)
3

คูณด้วย
(ข)
X3

คะแนน
(ก X ข)
9

3

X2

6

X1
X0

ผลรวม
15
ผลรวม (ก X ข)
15/18 = 0.75
ใช้สูตรการคานวนดังนี้ จานวนความรู้ทั้งหมด X 3
คิดเป็นคะแนน 0.75X15 =11.25
คิดเป็นร้อยละด้วยการคูณ 100
75
ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับทักษะที่คาดหวัง
เกณฑ์การให้คะแนนทักษะ
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับ
ทักษะที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับ
ทักษะที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับ
ทักษะที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0

จานวนทักษะ
(ก)
2

คูณด้วย
(ข)
X3

คะแนน
(ก X ข)
6

2

X2

4

X1
X0

ผลรวม
10
ผลรวม (ก X ข)
10/12 = 0.83
ใช้สูตรการคานวนดังนี้ จานวนทักษะทั้งหมด X 3
คิดเป็นคะแนน 0.83X15=12.50
คิดเป็นร้อยละด้วยการคูณ 100
83

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

แบบที่ใช้ในการประเมินเลื่อนระดับตาแหน่ง
ประเภททั่วไปและวิชาการ
แบบ

ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส
และชานาญการ และชานาญการ
พิเศษ
1. แบบขอปรับปรุงตาแหน่ง
ไม่ใช้
ใช้
2.แบบประเมินปรับปรุงตาแหน่ง
ไม่ใช้
ใช้
3.แบบประเมินภาระค่าใช้จ่าย
ไม่ใช้
ใช้
4.แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ใช้
ใช้
5.แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ไม่ใช้
ใช้
6.แบบแสดงรายละเอียดของงาน
ใช้
ใช้
7.แบบรับเอกสารผลงาน
ใช้
ใช้
8.แบบประเมินผลงาน
ใช้
ใช้

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประเมินกรอก

1. ชื่อ–สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ข้ อมูล
2. ตาแหน่ง(ปัจจุบัน)……………………………………………….ระดับ………………………………………………………………………………...
ตาแหน่งเลขที่…………………………………………ฝ่าย/งาน……………………………………………………………………………………….
สานัก/กอง…………………………………………….อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ………………………………………………….
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน………………………………บาท
เงินเดือนขั้นต่าของอัตราเงินเดือนที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูง………………….บาท
ตาแหน่งสุดท้ายก่อนมีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของ
ตาแหน่ง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559)
ตาแหน่ง…………………………………….ระดับ…………………………………….ตาแหน่งเลขที่………………………………………………
ผู้ประเมินกรอก
ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………..…..
3. ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง…………………………………..ระดับ……………………………………………………
ข้ อมูล
ตาแหน่งเลขที่………………………………………………..งาน/ฝ่าย………………………………………………………………………………..
สานัก/กอง……………………………………………….อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ……………………………………………….…..
ผู้ประเมินกรอก
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที…่ ………………….เดือน………………...พ.ศ……………………..(อายุ………..ปี…………เดือน……………..)ข้ อมูล
อายุราชการ…………………..ปี………………..เดือน………………………..วัน………………
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิวิชาเอก
วันเดือนปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา)

…………………………………......
…………………………………......
…………………………………......
…………………………………......

……………………………………………
ผู้ประเมินกรอก………………………………………..
……………………………………………
ข้ อมูล ………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………..

6. ประวัติการรับราชการ(จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันแสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่
ละระดับและการเปลี่ยนแปลงการดารงตาแหน่งในสายงานต่างๆ )
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
……………………………………..
………………………………
…………………………….. ……………………………………
……………………………………..
………………………………
……………………………………
ผู……………………………..
้ ประเมินกรอกข้ อมูล
……………………………………..
……………………………… เฉพาะที
……………………………..
……………………………………
่มีการเปลีย่ นแปลง
……………………………………..
………………………………
…………………………….. ……………………………………
……………………………………..
………………………………
…………………………….. ……………………………………

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

1.ข้อมูลส่วนบุคคล
7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
วัน/ เดือน/ ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
ผู………………………………
้ ประเมินกรอกข้ อมูลเฉพาะที่ …………………………………
………………………….
………………….…………….
………………………….
………………….…………….
เกี………………………………
่ยวข้ องกับมาตรฐานตาแหน่ง …………………………………
………………………….
………………….…………….
………………………………
…………………………………
และเกี่ยวข้ องกับหน้ าที่
………………………….
………………….…………….
………………………………
…………………………………
………………………….
………………….…………….
………………………………
…………………………………
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไร เช่นเป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างานกรรมการ
อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล งานหรื อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสามารถพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ผลการประเมินผลกาปฏิบัตริ าชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ากว่าระดับดี นับจากปัจจุบันลงไป
รอบการประเมิน…………………………………………………………….ผลการประเมินระดับ……………………………………………
รอบการประเมิน…………………………………………………………….ผลการประเมิ
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ย้ อนหลัง นระดับ………………………………………….
รอบการประเมิน……………………………………………………… ….ผลการประเมินระดับ………………………………………….
6 ครัง้ ไม่ตา่ กว่าระดับ ดี
รอบการประเมิน…………………………………………………………….ผลการประเมินระดับ…………………………………………….
รอบการประเมิน…………………………………………………………….ผลการประเมินระดับ…………………………………………….
รอบการประเมิน…………………………………………………………….ผลการประเมินระดับ…………………………………………….
10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย(ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล การถูก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ดาเนินการทางวินยั
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ

ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ตาม

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
มาตรฐานตาแหน่ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งที่ขอประเมิน
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ตาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานตาแหน่ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ความต้องของตาแหน่ง
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ตาม
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและความรู้ตามมาตรฐานกาหนดต
าแหน่งทีาแหน่
่จะแต่งงตั้ง
มาตรฐานต
3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.2 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง(ปี)………………………………… ……………………..
3.1.3 ประสบการณ์ในการทางานในสายงานที่จะประเมิน(ปีผู) ้ ปปฏิ
บัตนิหกรอกข้
น้าที่ออะไร
ระเมิ
มูล ทางานกี่ปี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทาอะไรมาบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.4 ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (อย่างไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล นาความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.5 เงื่อนไขอื่น ๆ
ไปใช้ ในการทางานอย่างไร
(1) เงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ถึงขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
สูงกว่าขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล หลักสูตร
หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ ก.กลางกาหนด
3.2 คุณลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว
3.2.1 ความรู้ (ระบุความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวและ/หรือความรู้
พิเศษที่จะช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ความรู้ที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
จาเป็ นตามมาตรฐานตาแหน่ง

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

2. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะประเมิน
3.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จาเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว และหรือ
ความสามรถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการ
เขียนบันทึกความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาต่อที่ประชุม ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสามารถพิเศษ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.3 ทักษะความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จาเป็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล ทักษะที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………
จาเป็ นตามมาตรฐานตาแหน่ง
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.4 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ยกเว้นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ์ และความ
สามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งกาหนดไว้แล้วในแบบประเมิน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินกรอกข้ อมูล(ถ้ ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
หากไม่มีไม่ต้องกรอกข้ อมูล
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………………….(ผู้ขอรับการประเมิน)
(นายเกษตรกรรม ธรรมชาติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
มกราคม 2562

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สาหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด หรือ
ผู้อานวยการกองการการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง
( ) ได้รับการยกเว้น (ตามมติ…….ครั้งที…
่ …….)
2. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
งานการเจ้ าหน้ าที่
( ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่………………………………………………………
ตรวจสอบข้ อมูล
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
( ) ติดต่อกัน…………..
( ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ…………….ปี
( ) อื่นๆ ……………ปี
4. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่กาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง…....ปี…เดือน……………สายงานเกื้อกูล……ปี………...เดือน)
( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง…....ปี…เดือน……………สายงานเกื้อกูล……ปี………...เดือน)
( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) อื่น ๆ
การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูลให้ระบุว่าปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/การขอเทียบระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ตามมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที…
่ …….(โดยสามรถนับระยะเวลาเกื้อกูลได้ร้อยละ…………..))
5. อัตราเงินเดือน
( ) ตรงตามหลักเกณฑ์
( ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์……………………….
6. ประวัติการดาเนินการทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ…………………………………………….เมื่อ……………………………….
( ) กาลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
( ) กาลังอยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง
( ) เป็นไปตามที่กาหนด
( ) ไม่เป็นไปตามที่กาหนด

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สาหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด หรือ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))
8. การอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี

สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับการประเมิน
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะ
เวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์………………………………………………………………………………

หัวหน้ าสานักปลัด
ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)……………………………………………………………..(ผู้ตรวจสอบ)
(
)
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง
มกราคม 2562

ประธานคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
พิจารณาคุณสมบัติบคุ คล
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจาก................................................................................................
(ลงชื่อ)………………………………………………………….(ผู้ขอรับการประเมิน)
(นายกฤตปาณัสม์ โคตรสงคราม)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลและประเมินผลงาน
มกราคม 2562

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท……………………………………
ระดับ…………………………………….
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………
ชานาญงาน /ชานาญการ ใช้ ผลงาน

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………
2 ผลงาน เท่านัน้
อาวุโสและชานาญการพิเศษ จะใช้

ของ
(ชื่อ – สกุล)

ผลงาน 1 ผลงาน และ แนวคิด
วิธีการพัฒนางาน อีก 1 ผลงาน

……………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………..……..ตาแหน่งเลขที…
่ …………………………………….…..
งาน/ฝ่าย………………………………………………………………………………………………………..
สานัก/กอง……………………………………………………………………………………………………..
อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ……………………………………………………………………….

@เกษตรกรรมธรรมชาติ

สารบัญ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง ที่ 1 ……………………………………………………………………………………
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
การนาไปใช้ประโยชน์
ความยุ่งยากในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)

หน้า
ก
1
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

เรื่อง ที่ 2 ……………………………………………………………………………………
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
การนาไปใช้ประโยชน์
ความยุ่งยากในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
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……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผลงานอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาดาเนินการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทาผลงานนี ้เมื่อไหร่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ใช้ แนวคิดทางวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จากไหน จากใคร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลงานเกี่ยวข้ องกับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบกฎหมายอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Flow chart แสดงขั้นตอนการปฎิบัติงาน (โดยละเอียด)

มีขนตอนการท
ั้
างานนัน้
อย่างไร โดยใช้ Flow chart

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flow Chart

ตามแบบเชื่อมสัมพันธ์

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฎิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน
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6. ผลสาเร็จของงาน
6.1 เชิงปริมาณ
ผลงานนันวั
้ ดค่าเป็ นเชิงปริ มาณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อย่างไร ผลอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลงานนันวั
้ ดค่าเป็ นเชิง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คุณภาพ อย่างไร ผลอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลงานนัน้ ยาก อย่างไร มี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปั ญหา อุปสรรคอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. วิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปั ญหาในข้ อ 8 คนทาผลงาน มี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีแก้ ปัญหาอย่างไร จน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สามารถผ่านมันมาได้
10. ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่
11. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ผู้ทาผลงานอยากเสนอ
11.1…………………………………………………………………….สัดส่วนของผลงาน…………………………………………..
11.2………………………………………………………………… ...สัดส่วนของผลงาน………………………………………….
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………………….
(………………………………………………………………….)
ผู้ขอรับการประเมิน
วันที…่ ……เดือน………………………พ.ศ…………………..
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรง
กับความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………….
(………………………………………….)
ผู้รว่ มดาเนินการ
วันที…่ ……..เดือน………………ปี………….

(ลงชื่อ)………………………………………..…
(………………………………………….)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่………..เดือน………………ปี………….

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ

ผอ.กอง ตรวจสอบ
รับรอง ลงนาม
(ลงชื่อ)………………………………………………
(………………….…………………………….)
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ(ผอ.สานัก/กอง/หน.สป.)
วันที…่ ……..เดือน………………ปี…….……….
(ลงชื่อ)………………………………………………
(………………….…………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………….
(ปลัด อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ.)
วันที…่ ……..เดือน………………ปี…………..….

ปลัด ตรวจสอบ
รับรอง ลงนาม

หมายเหตุ : เนื้อหาของผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า5 หน้ากระดาษ A4
และต้องไม่เกิน 15 หน้ ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัว อักษรไม่เกินขนาด 16 และมี
จานวนบรรทัดต้องไม่ต่ากว่าหน้าละ28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลักเลี่ยง

ผลงานควรมีความยาว
5 – 15 หน้ ากระดาษ A 4
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แบบประเมินผลงาน
(สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชานาญงาน/ชานาญการ)
1. รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………………………..ระดับ……………………………………เงินเดือน………………………..บาท
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………..
ฝ่าย……………………………………………………สานัก/กอง………………………………………………………………………….
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการประเมิน
รายการ
คะแนน คะแนน เหตุผลการ
เต็ม ที่ได้
ให้คะแนน
1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน
50
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนหรือตาม
(10)
ข้อกาหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้น ๆ
- ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน
(15)
ผลงานที่เสนอมี
-ผลงานเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการนาวิชาการ
(15)
คุณภาพ มีความยาก
นั้นๆมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคิด
อย่างไร
อย่างเป็นระบบหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
- มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
(5)
- เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ
(5)
าความรู้และ ้ (ตาม
ทัมีกการน
ษะและความรู
2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
30
ทักษะมาใช้การ
ปฏิบัติงานในองค์
- มีทักษะและนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญที่
15
มาตรฐานต
าแหน่กรง) นามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์
และอยู
่ในระดับ างไร
ในผลงานอย่
มากกว่
า
ความ
- แสดงถึงการนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งมาใช้
15
คาดหวัง
3. ประโยชน์ของผลงาน
20
- โดยพิจารณาจากการนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือการนาไป
(20)
ประยุกต์ใช้หรือการนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา
ผลงานที่เสนอมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
ประโยชน์อย่างไร
คะแนนรวม
100
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………….……………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………………………………….)
………………./…………………./………………… คณะกรรมการลงนาม และลง
วันที่ แสดงถึงผ่านผลงาน
@เกษตรกรรมธรรมชาติ

