
คู�มือ   หลักเกณฑ�การคดัเลือกเพื่อเลื่อนและแต�งตั้ง พนักงานส�วนตําบลให ดํารงตําแหน�ง ในระดบัท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ       -------------------------------------------------------------------------------------------------------- จัดทําโดย  แก�น  ดังสีสัตย�  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



สรุปหลักเกณฑ�การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลให ดํารงตําแหน�ง ในระดับท่ีสูงขึ้นประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง     -เอก  =  2  ป	     -โท  =  4  ป	     -ตรี  =  6  ป	 2. คุณสมบัติและเง่ือนไข     2.1 คุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#ง     2.2 เงินเดือนไม#ต่ํากว#าข้ันต่ําชํานาญการ (15,050)     2.3 ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย8อนหลัง 6 ครั้ง(ไม�ติดกัน) ไม#ตํ่ากว#าระดับดี (บทเฉพาะกาลให�ใช�ผลการประเมินฯต้ังแต� 1 ต.ค.59 ถึงป%จจุบัน)    2.4 โทษทางวินัย รอบการประเมินที่ผ#านมาถึงแต#งตั้งไม#ถูกลงโทษสูงกว#าภาคทัณฑ?    2.5 การอบรม ผ#านหลักสูตรที่ ก.กลาง กําหนด **ตอนน้ียังไม�มีหลักสูตร ก.จังหวัดอาจเห็นชอบแต�งตั้งและให�เข�าอบรมในโอกาสแรก** 3. การประเมินผลงาน  (ตามแบบที่กําหนด)     3.1 ผลงาน          -ผลงานย8อนหลังไม#เกิน 3 ป	 (ผลงานที่ใดก็ได�ในสายงานน้ัน)          -จํานวน 2 ผลงาน          -ผลงานจากการปฏิบัติงานในตําแหน#งที่จะแต#งตั้ง      3.2 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน           -ปลัด อบต. เปCนประธาน           -ผู8ที่เปCนหรือเคยเปCนข8าราชการหรือพนักงานส#วนท8องถ่ิน/พลเรือนที่ดํารงตําแหน#งในสายงานที่จะประเมินและระดับไม#ตํ่ากว#าระดับที่ประเมิน 1 คน เปCนกรรมการ           -ผอ.สํานัก/กอง ต8นสังกัดของผู8ขอประเมิน เปCนกรรมการ           -พนักงานส#วนตําบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปCนเลขานุการ     3.3 เกณฑ�ผ�าน           ได8คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม#ต่ํากว#าร8อยละ 60 4. การแต�งตั้ง           นายก อปท. แต#งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ไม#ก#อนวันที่ผ#านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แก#น  ดังสีสัตย?  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



       คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลนาแขม    ท่ี          /๒๕62 เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  ตําแหน�งนักวิเคราะห	นโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ ………………………….............................   อาศัยอํานาจตามขอ  16  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย  เรื่อง  หลักเกณฑ#และเง่ือนไขเก่ียวกับการการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  พ.ศ.2561  เพ่ือใหการดําเนินการเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สอดคลองกับเจตนารมณ#  และหลักเกณฑ#ดังกล�าว   จึงแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  ตําแหน�ง  นักวิเคราะห#นโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ  ประกอบดวยบุคคลดังต�อไป   1. ปลัดองค#การบริหารส�วนตําบลนาแขม    เป2นประธาน   2. ผูท่ีเป2นหรือเคยเป2นขาราชการหรือพนักงานส�วนทองถ่ิน หรือขาราชการพลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ต่ํากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป2นท่ีประจักษ#ในความสามารถ จํานวน 1 คน  เป2นกรรมการ   3. หัวหนาสํานักปลัด      เป2นกรรมการ   4. นายแก�น  ดังสีสัตย#  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  เป2นเลขานุการ   โดยทําหนาท่ีประเมินผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ  ทักษะของผูขอประเมิน  และคุณภาพ  ความยุ�งยากของผลงาน  รวมถึงการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชน#ต�อทางราชการ  ประชาชน  หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ผูผ�านการประเมินผลงานตองไดรับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน  2 ใน 3  ไม�ต่ํากว�ารอยละ  60   ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้  เป2นตนไป    สั่ง  ณ  วันท่ี        เดือน                           พ.ศ.2562                                   (                                    )                               นายกองค#การบริหารส�วนตําบลนาแขม 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  1. ข"อมูลส$วนบุคคล 1.  ช่ือ - สกุล ............................................................................................................................................................ 2.  ตําแหน�ง (ป�จจุบัน)....................................................................................ระดับ..................................................      ตําแหน�งเลขที่..............................................................งาน/ฝ&าย..........................................................................      สํานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ........................................      อัตราเงินเดือนป�จจุบัน.................................................บาท      เงินเดือนข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนที่จะเล่ือนและแต�งตั้งให.ดํารงตําแหน�งในระดับที่สูงข้ึน...15,050.........บาท     ตําแหน�งสุดท.ายก�อนมีคําส่ังแต�งตั้งให.ดํารงตําแหน�งตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหน�งและมาตรฐาน ของตําแหน�ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก�อน 1 มกราคม 2559)      ตาํแหน�ง..........................................................ระดับ...................ตําแหน�งเลขที่........................................      ดาํรงตําแหน�งป�จจุบันเมื่อ..................................................................................................................................  3.  ขอประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแต�งต้ังให.ดํารงตําแหน�ง...........................................................ระดับ...............................      ตําแหน�งเลขที่..............................................................งาน/ฝ&าย..........................................................................      สํานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/อบจ. ....................................................... 4.  ประวัติส�วนตัว      เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................ (อายุ……..ป= .......เดือน)      อายุราชการ................ป=................เดือน...............วัน 5.  ประวัติการศึกษา             คุณวุฒิและวิชาเอก                 วันเดือนป=ที่สําเร็จการศึกษา                        สถาบัน                (ปริญญา)      ....................................................  .........................................................   .........................................................      ....................................................  .........................................................   .........................................................      ....................................................  .........................................................   .........................................................  ....................................................  .........................................................   .........................................................      ....................................................  .........................................................   ......................................................... 6.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงป�จจุบัน แสดงเฉพาะที่ได$รับแต�งตั้งให$ดํารงตําแหน�ง       ในระดับสูงข้ึนแต�ละระดับ และการเปล่ียนแปลงการดํารงตําแหน�งในสายงานต�างๆ)          วัน เดือน ป=               ตําแหน�ง/ระดับ                อัตราเงินเดือน                      สังกัด                            .............................     .........................................     ..............................    ....................................................       .............................     .........................................     ..............................    .................................................... .............................     .........................................     ..............................    ....................................................   .............................     .........................................     ..............................    ....................................................       .............................     .........................................     ..............................    ....................................................       .............................     .........................................     ..............................    ....................................................  



- 2 -  1. ข"อมูลส$วนบุคคล (ต$อ) 7.  ประวัติการฝFกอบรมและดูงาน      วัน/เดือน/ป=        ระยะเวลา                       หลักสูตร                                   สถาบัน      ...................     ........................     ...........................................................     ...................................................      ...................     ........................     ...........................................................     ..................................................      ...................     ........................     ...........................................................     ..................................................      ...................     ........................     ...........................................................     ..................................................      ...................     ........................     ...........................................................     ..................................................  ...................     ........................     ...........................................................     .................................................. 8.  ประสบการณGในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบ.าง เช�น เปIนหัวหน.าโครงการ หัวหน.างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยGพิเศษ เปIนต.น)       ..........................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................  9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย.อนหลัง 6 ครั้ง ไม�ต่ํากว�าระดับดี นับจากป�จจุบันลงไป       รอบการประเมิน....................2/2561............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................       รอบการประเมิน....................1/2561............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................       รอบการประเมิน....................2/2560............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................       รอบการประเมิน....................2/2560............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................       รอบการประเมิน....................2/2559............................. ผลการประเมินระดับ..............ดี.............................       รอบการประเมิน..........................-....................................... ผลการประเมินระดับ.............-.............................. 10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ.ามี)       ......-...................................................................................................................................................................       ..........................................................................................................................................................................       ..........................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................... 11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ.ามี)       ช่ือใบอนุญาต....................................................................................................................................................       วันออกใบอนุญาต.................................................................วันหมดอายุ.........................................................   



-3-  2. หน"าที่ ความรับผิดชอบ และความรู"ความสามารถที่ต"องการของตําแหน$งที่จะประเมิน  1. หน.าที่ความรับผิดชอบในป�จจุบัน       ...หน$าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ระดับปฏิบัติการ……….............................       .............................................................................................................................................................................       ........................................................................................................................................................................... ๒. หน.าที่ความรับผิดชอบในตําแหน�งที่จะขอประเมิน       ...หน$าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ระดับชํานาญการ…….............................       .............................................................................................................................................................................       ............................................................................................................................................................................. ๓.  ความต.องการของตําแหน�ง      ๓.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งและความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งที่จะแต�งตั้ง            3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา.......ทีร่ะบุไว$ในบัตรประวัติข$าราชการส�วนท$องถ่ินเป4นหลัก....................................            ๓.1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง (ป=).......................................................            ๓.1.3 ประสบการณGในการทํางานในสายงานที่จะประเมิน (ป=) ปฏิบัติหน.าที่อะไร                          .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................            3.1.4 ความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งที่ปรับใช.ในการปฏิบัติงาน (อย�างไร)                     .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................            ๓.1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ                     (1) เงินเดือน                          � ยังไม�ถึงข้ันต่ําของตําแหน�งที่จะแต�งตั้ง                          � ถึงข้ันตํ่าของตําแหน�งที่จะแต�งต้ัง                          � สูงกว�าข้ันต่ําของตําแหน�งที่จะแต�งตั้ง                     (2) การฝFกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข.าราชการและพนักงานส�วนท.องถ่ินกําหนด                          หลักสูตร..................................................................................................................................                          หลักสูตร..................................................................................................................................            ๓.2 คุณลักษณะที่จําเปIนต.องใช.ในการปฏิบัติงานในตําแหน�งดังกล�าว            ๓.2.1 ความรู. (ระบุความรู.ด.านต�างๆ ที่จําเปIนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งที่ต.องใช.เพื่อปฏิบัติงาน                     ในตําแหน�งดังกล�าว และ/หรือความรู.พิเศษที่จะช�วยให.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                      เช�น ความรู.เก่ียวกับการใช.คอมพิวเตอรG ความรู.ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ ฯลฯ)                      ......................................................................................................................................................                      ......................................................................................................................................................                      ......................................................................................................................................................                      ......................................................................................................................................................  



-4-  2. หน"าที่ ความรับผิดชอบ และความรู"ความสามารถที่ต"องการของตําแหน$งที่จะประเมิน (ต$อ)            ๓.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จําเป4นต$องใช$เพื่อปฏิบัติงานในตําแหน�งดังกล�าว และหรือความสามารถพิเศษที่จะช�วยให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช�น ความสามารถในการเขียนบันทึก ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาต�อที่ประชุม ฯลฯ)                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................            ๓.2.3 ทักษะที่จําเปIน หรือความเช่ียวชาญหรือประสบการณGที่จําเปIนต�อการปฏิบัติงาน                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................                     ......................................................................................................................................................            ๓.2.4 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปIนต�อการปฏิบัติงาน (ยกเว.นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธG และ                     ความสามารถในการส่ือความหมาย ซึ่งกําหนดไว.แล.วในแบบประเมิน)                          .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................                     .......................................................................................................................................................          ข.าพเจ.าขอรับรองว�าข.อความที่แจ.งไว.ในแบบฟอรGมน้ีถูกต.องและเปIนความจริงทุกประการ (ลงช่ือ) ..................................................................... (ผู.ขอรับการประเมิน)             (....................................................................) (ตําแหน�ง).................................................................... วันที่................/........................................../...............       



-5-  การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหน$วยงานการเจ"าหน"าที่ ได"แก$ หัวหน"าสํานักปลัด หรือ ผู"อํานวยการกองการเจ"าหน"าที่ (ถ"ามี))  1. คุณวุฒิการศึกษา     (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง          (   ) ไม�ตรง     (  ) ได.รับการยกเว.น (ตามมติ........คร้ังที่............)............................................................................................. 2. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง     (  ) ครบตามที่กําหนดไว.ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง     (  ) ไม�ครบ แต�จะครบในวันที่............................................................ 3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงานที่จะแต�งต้ัง      (  ) ติดต�อกัน.........ป=     (  ) ไม�ติดต�อกันแต�ครบ...........ป=     (  ) อ่ืนๆ ..............ป= 4. ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งในระดับที่จะแต�งตั้ง (ให.รวมถึงการดํารงตําแหน�งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข.อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข.องเก้ือกูลด.วย)     (  ) ตรงตามที่กําหนด (สายงานที่จะแต�งต้ัง..........ป=.........เดือน สายงานเก้ือกูล..........ป=.........เดือน)     (  ) เวลาทวีคูณ (สายงานที่จะแต�งตั้ง..........ป=.........เดือน สายงานเก้ือกูล..........ป=.........เดือน)      (  ) ไม�ตรงตามที่กําหนด (สายงานที่จะแต�งตั้ง..........ป=.........เดือน สายงานเก้ือกูล..........ป=.........เดือน)     (  ) ส�งให.คณะกรรมการประเมินเปIนผู.พิจารณา  (  ) อ่ืนๆ              การนับระยะเวลาเก้ือกูลตาม................................................................................................................................     ..............................................................................................................................................................................     (กรณีการนับระยะเวลาเก้ือกูลให.ระบุว�าปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/ การขอเทียบระยะเวลาการดํารงตําแหน�งตามมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที่.............. (โดยสามารถนับระยะเวลาเก้ือกูลได.ร.อยละ........)) 5. อัตราเงินเดือน     (  ) ตรงตามหลักเกณฑG     (  ) ไม�ตรงตามหลักเกณฑG.............................................................................. 6. ประวัติการดําเนินการทางวินัย     (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ...................................................     (  ) กําลังอยู�ในระหว�างถูกสอบสวนทางวินัย    (  ) กําลังอยู�ระหว�างถูกลงโทษทางวินัย     (  ) ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม�อยู�ระหว�างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 7. ผลการปฏิบัติราชการย.อนหลัง     (  ) เปIนไปตามที่กําหนด     (  ) ไม�เปIนไปตามที่กําหนด.................................................................................      



- 6 –  การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหน$วยงานการเจ"าหน"าที่ ได"แก$ หัวหน"าสํานักปลัด หรือ ผู"อํานวยการกองการเจ"าหน"าที่ (ถ"ามี))  8. การอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข.าราชการและพนักงานส�วนท.องถ่ินกําหนด      (  ) ผ�าน       (  ) ไม�ผ�าน 9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กําหนดไว.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง (ถ.ามี)       (   ) มี       (   ) ไม�ม ีสรุปผลการตรวจสอบผู"ขอรับการประเมิน     (  ) อยู�ในหลักเกณฑGที่จะดําเนินการต�อไปได.     (  ) อยู�ในหลักเกณฑGที่จะดําเนินการต�อไปได. แต�ต.องให.คณะกรรมการประเมินผลงานเปIนผู.พิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน�ง     (  ) ไม�อยู�ในหลักเกณฑG.........................................................................................    (ลงช่ือ) ..................................................................... (ผู.ตรวจสอบ)             (....................................................................) (ตําแหน�ง)    หัวหน.าสํานักปลัด วันที่................/........................................../...............  ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  (   ) มีคุณสมบัติครบถ.วน  (   ) ไม�มีคุณสมบัติครบถ.วน เน่ืองจาก................................................................................................     (ลงช่ือ) .....................................................................              (....................................................................) (ตําแหน�ง)  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน วันที่................/........................................../............... 



(ปกหน�า)     แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร�อมเอกสารประกอบ เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ   ผลงานท่ีเป%นผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา เร่ือง ..........................................................................................................     ของ .................................................................................................................................................. ตําแหน�ง............................................................. ตาํแหน�งเลขที่................................ งาน/ฝ*าย.................................................................................................................. สํานัก/กอง................................................................................................................ อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ. ...............................................................................            
(ช่ือ – สกุล) 



สารบัญ    หน�า แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ก ผลงานท่ีเป%นผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา 1 เรื่อง ......................................................................................................................  
�  ระยะเวลาดําเนินการ 
�  ความรู�ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช�ในการดําเนินการ                                        ......... ......... 
�  สรุปสาระสําคัญ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ......... 
�  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ......... 
�  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ......... 
�  การนําไปใช�ประโยชน> ......... 
�  ความยุ?งยากในการดําเนินการ/ป@ญหา/อุปสรรค ......... 
�  วิธีการดําเนินการแก�ไขป@ญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสําเร็จ ......... 
�  ข�อเสนอแนะ ......... 
�  ผู�ร?วมดําเนินการ (ถ�ามี) .........      .........    .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... ภาคผนวก ......... เอกสารประกอบท่ีเก่ียวข�องกับผลงานท่ีเปCนผลการดําเนินงานท่ีผ?านมา .........  .........    



แบบแสดงรายละเอียดผลงานท่ีเป%นผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา  1. ช่ือผลงาน   ...................................................................................................................................................................................... 2. ระยะเวลาดําเนินการ  ...................................................................................................................................................................................... 3. ความรู�ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช�ในการดําเนินการ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4.  สรุปสาระสําคัญ  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5.  ข้ันตอนการดําเนินงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด)              6. ผลสําเร็จของงาน      6.1  เชิงปริมาณ ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................     6.2  เชิงคุณภาพ ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................  7.  การนาํไปใช�ประโยชนH ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................  8. ความยุ�งยากในการดําเนินการ/ปJญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................     

สัญลักษณHท่ีใช�ใน Flow Chart      จุดเริ่มต�น / สิ้นสุดของกระบวนการ      กิจกรรมและการปฏิบัติงาน      การตัดสินใจ เช?น การตรวจสอบ การอนุมัติ      แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของาน      จุดเชื่อมต?อระหว?างข้ันตอน 



9.  วิธีการดําเนินการแก�ไขปJญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสําเร็จ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 10. ข�อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................  11. ผู�ร�วมดําเนินการ (ถ�ามี)       11.1 ...................................................................................................... สัดส?วนของผลงาน..............................        11.2 ...................................................................................................... สัดส?วนของผลงาน..............................   ขอรับรองว?าผลงานดังกล?าวข�างต�นเปCนความจริงทุกประการ                                            (ลงชื่อ)……………………..............................…..                                                             (………….......................……….......…….)                                                                       ผู�ขอรับการประเมิน วันท่ี…….เดือน……..................……พ.ศ............  ขอรับรองว?าสัดส?วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู� เสนอข�างต�นถูกต�องตรงกับความเปCนจริงทุกประการ                               ได�ตรวจสอบแล�วขอรับรองว?าผลงานดังกล?าวข�างต�นถูกต�องตรงกับความเปCนจริงทุกประการ                                                    (ลงชื่อ)……………………..........................…..  (………….....................…….......…….) ตําแหน?ง......................................................                                                                 (ปลัดองค>การบริหารส?วนตําบล..) วันท่ี..….เดือน…….............……พ.ศ..............  หมายเหตุ  :  เนื้อหาของผลงานท่ีเป�นผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาจะต�องมีความยาวไม�ต่ํากว�า 5 หน�ากระดาษ 
A4 และต�องไม�เกิน 15 หน�ากระดาษ  A4 (ไม�รวมเอกสารประกอบ)  มีขนาดตัวอักษรไม�เกินขนาด 16 และมีจํานวนบรรทัดต�องไม�ต่ํากว�าหน�าละ 28 บรรทัด  โดยการย�อหน�าต�องไม�เป�นการหลีกเลี่ยงเพื่อให�มีจํานวนหน�าของผลงานเพ่ิมข้ึน 

(ลงชื่อ)………………............................…..        (………….............………..........…….)                  ผู�ร?วมดําเนินการ                     วันท่ี…...เดือน….............……พ.ศ...........  (ลงชื่อ)………………............................…..        (………….............………..........…….)                  ผู�ร?วมดําเนินการ                       วันท่ี…...เดือน….............……พ.ศ...........  (ลงชื่อ)……………………..........................…..        (………….....................……….......…….)       หวัหน�าสํานักหรือผู�อํานวยการกอง... วันท่ี..….เดือน…….............……พ.ศ..............  



แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน  1. ช่ือ – สกุล..........................................................................................................     ตําแหน�ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท     ฝ�าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................     อบจ./เทศบาล/อบต. ...........................................................................................................................................     ขอประเมินเพื่อแต�งตั้งให)ดํารงตําแหน�ง..............................................................................................................     ฝ�าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................     อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................................................................... 2. ได)รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร)อมทั้งเอกสารที่เป.นสาระสําคัญของผลงานหรือหลักฐานต�างๆ     ครบถ)วนสมบูรณ7 สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได) เมื่อวันที่.......................................................................  (ลงช่ือ) .............................................................................                 (....................................................................) (ตําแหน�ง).........................................................................  วันที่................/........................................../...............   หมายเหต ุผู�รับผลงานที่ขอประเมิน หมายถึง     1. สํานักงานปลัด/ กองการเจ�าหน�าที่ (ผู�รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล) เล่ือนชํานาญงาน,ชํานาญการ  2. สํานักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เล่ือนอาวุโส,ชํานาญการพิเศษ   3. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต แล�วแต3กรณี 



แบบประเมินผลงาน (สําหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเล่ือนระดับชํานาญการ) 1.  รายละเอียดทั่วไป     ช่ือ – สกุล..............................................................................................................................................................     ตําแหน"ง.............................................................ระดับ.....................................เงินเดือน................................บาท     ฝ&าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................     อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต...........................................................................................................................     ขอประเมินเพื่อแต"งตั้งให.ดํารงตําแหน"ง.....นักวิเคราะห0นโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ...............................     ฝ&าย.....................................................................สํานัก/กอง..................................................................................     อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต........................................................................................................................... 2.  ผลการประเมิน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� เหตุผลการให�คะแนน 1.  คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัตงิาน      -  ความถูกต.องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ข้ันตอนหรือตามข.อกําหนดมาตรฐานของงานวิชาการด.านน้ันๆ      -  ความยากง"ายของการได.มาซึ่งสาระเน้ือหาของผลงาน      -  ผลงานเป=นการพัฒนาความก.าวหน.าทางวิชาการหรือการนําวิชาการน้ันๆ มาประยุกต0เพื่อให.เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป?องกันหรือการแก.ป@ญหา     ซ่ึงสะท.อนให.เห็นถึงความซับซ.อน ความยุ"งยาก และแนวคิดอย"างเป=นระบบ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึน      -  มีความทันสมัยเป=นป@จจุบัน      -  เป=นผลงานที่เป=นที่ยอมรับในวงวิชาการด.านน้ันๆ 
50 (10)  (15) (15)    (5) (5) 

  
๒.  ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู�ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง      - แสดงถึงการนําทักษะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"งมาใช.ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญที่แสดงถึงการพัฒนาจากการส่ังสมประสบการณ0      - แสดงถึงการนําองค0ความรู.ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"งมาใช.ในการปฏิบัติงาน ๓๐ (๑๕)   (๑๕)  13.57   14.38 ระบุเหตุผลและระดับทักษะและความรู.ที่ได. ๓.  ประโยชน7ของผลงาน      -  โดยพจิารณาจากการนําไปใช.ประโยชน0ได.โดยตรง หรือการนําไปประยุกต0ใช.หรือการนําไปใช.ในการแก.ไขป@ญหาหรือเป=นประโยชน0ต"อการพัฒนาความก.าวหน.าทางวิชาการเฉพาะด.าน ๒0 (๒0)   คะแนนรวม ๑๐0   3.  ข�อสังเกตของผู�ประเมิน     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                      ลงช่ือ…………………………………………………………ผู.ประเมิน (…………………………………………………….) …………./………………./…………. 



ตัวอย2าง การคิดคะแนนทักษะที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว� ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง ในแบบประเมินผลงาน (ตําแหน2ง  นักวิเคราะห7นโยบายและแผนชํานาญการ) ท่ี ทักษะที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง  ระดับท่ีกําหนดไว�ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง (1) ระดับที่ประเมินได� (2) ค2าความแตกต2าง (2)-(1) 1 ทักษะการบริหารข.อมูล 2 1 -1 2 ทักษะการใช.คอมพิวเตอร0 2 3 1 3 ทักษะการประสานงาน 2 2 0 4 ทักษะการบริหารโครงการ 2 1 -1 5 ทักษะในการส่ือสาร การนําเสนอ และถ"ายทอดความรู. 2 2 0 6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 2 0 7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 2 0 คิดเป=นร.อยละ    ทักษะค�นพบจากการพิจารณาผลงาน หลักเกณฑ0การให.คะแนนทักษะ จํานวนทักษะ (ก) คูณด.วย (ข) คะแนน (ก×ข) จํานวนทักษะ ท่ีสังเกตพบว"ามรีะดับทักษะสูงกว2าหรือเท2ากับระดบัทักษะท่ีคาดหวัง ให.คณูด.วย 3 5 ×3 15 จํานวนทักษะ ท่ีสังเกตพบว"ามรีะดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 1 ระดับ ให.คูณด.วย 2 2 ×2 4 จํานวนทักษะ ท่ีสังเกตพบว"ามรีะดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 2 ระดับ ให.คูณด.วย 1 - ×1 - จํานวนทักษะ ท่ีสังเกตพบว"ามรีะดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 3 ระดับ ให.คูณด.วย 0 - ×0 - รวม 19 คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก×ข) จํานวนทักษะท้ังหมด × 3 19 7×3 คะแนนท่ีได. (คะแนนเฉล่ีย ( 0.90 ) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 13.57  



ตัวอย2าง การคิดคะแนนความรู�ที่จําเป;นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว� ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง ในแบบประเมินผลงาน (ตําแหน2ง  นักวิเคราะห7นโยบายและแผนชํานาญการ) ท่ี ความรู�ท่ีจําเป;นสําหรับการปฏิบติังานในตําแหน2งตามที่กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง  ระดับที่กําหนดไว�ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน2ง (1) ระดับที่ประเมินได� (2) ค2าความแตกต2าง (2)-(1) 1 ความรู.ที่จําเป=นในงาน (ความรู.เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 2  0 2 ความรู.เรื่องกฎหมาย (ความรู.เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 1 -1 3 ความรู.เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2 2 0 4 ความรู.เรื่องการจัดการความรู. 2 2 0 5 ความรู.เรื่องระบบการจัดการองค0กร 2 2 0 6 ความรู.เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 3 -1 7 ความรู.เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร0 3 3 0 8 ความรู.เรื่องการตดิตามและประเมนิผล 3 3 0 คิดเป=นร.อยละ    ความรู�ค�นพบจากการพิจารณาผลงาน หลักเกณฑ0การให.คะแนนทักษะ จํานวนทักษะ (ก) คูณด.วย (ข) คะแนน (ก×ข) จํานวนความรู. ท่ีสังเกตพบว"ามีระดับทักษะสูงกว2าหรือเท2ากับระดบัทักษะท่ีคาดหวัง ให.คณูด.วย 3 7 ×3 21 จํานวนความรู. ท่ีสังเกตพบว"ามีระดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 1 ระดับ ให.คูณด.วย 2 1 ×2 2 จํานวนความรู. ท่ีสังเกตพบว"ามีระดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 2 ระดับ ให.คูณด.วย 1 - ×1 - จํานวนความรู. ท่ีสังเกตพบว"ามีระดับทักษะตํ่ากว2าระดับทักษะท่ีคาดหวัง 3 ระดับ ให.คูณด.วย 0 - ×0 - รวม  คะแนนเฉล่ีย ผลรวม (ก×ข) จํานวนทักษะท้ังหมด × 3 23 8×3 คะแนนท่ีได. (คะแนนเฉล่ีย (  0.96  ) × คะแนนเต็ม (15 คะแนน) 14.38  


