(ผนวก จ)
แบบประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
เพือ่ แต่ งตั้งพนักงานครู เทศบาลให้ ดารงตาแหน่ งในสายงานบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อ – สกุล (ของผูร้ ับการประเมิน)...............................................................................................................
๒. วุฒิการศึกษา.......................................... สาขาวิชา..................................ระดับการศึกษา...........................
๓. สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ..............
๔. เริ่ มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่...........เดือน............................พ.ศ................. ตาแหน่ง...........................
ได้ปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรื องานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผูบ้ ริ หาร)
๑.......................................................................................................รวม..............ปี .............เดือน
๒.......................................................................................................รวม..............ปี .............เดือน
๓.......................................................................................................รวม..............ปี .............เดือน
๕. ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง...........................................วิทยฐานะ................................อันดับ/ระดับ..............
ขั้น..........................บาท งาน/โรงเรี ยน......................................................กอง/สานัก.....................................
เทศบาล...........................................................อาเภอ...................................จังหวัด........................................
เมื่อวันที่................เดือน..................................พ.ศ...............
๖. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินยั (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๗. ผูร้ ับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็ นจริ ง

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับการประเมิน
(....................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
องค์ ประกอบทีใ่ ช้ พจิ ารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ ความสาสมารถในการปฏิบัติงาน
(ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์
ความชานาญ ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบตั ิ
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
(ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ให้สาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง
ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์
และงานเสร็ จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา
และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมัน่
ที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จและเป็ นผลดี
แก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและพร้อม
ที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินยั พฤติกรรมและประวัติ
การทางาน รวมทั้งคุณธรรม จริ ยธรรม การปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะและอืน่ ๆทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่ ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
พิจารณาความสามารถในการคิดริ เริ่ มหาหลักการแนวทาง
เทคนิควิธีการหรื อสิ่ งใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุ ง
งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางานยากหรื องานใหม่ให้สาเร็ จเป็ นผลดี ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ รับ หมายเหตุ
๒๐

๒๐

๒๐

๘

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่ อ)
องค์ ประกอบทีใ่ ช้ พจิ ารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ รับ
๘
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ ผลงาน
ในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรื อร้นในการทางาน ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวคิดและความเชื่อและอุดมการณ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรื อแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ
๘
๓.๓ ความเป็ นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการไกล การตัดสิ นใจ
การวางแผน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนา การพัฒนา การ
ควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ตลอดจนมีความลึกซึ้ ง กว้างขวาง นอบคอบ ยุติธรรม ฯลฯ
๘
๓.๔ บุคลิกภาพและท่ วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก
แน่น มัน่ คงในอารมณ์ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ตลอดจนกิริยา ท่าทาง
ท่วงทีวาจาเหมาะสม ฯลฯ
๘
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสั มพันธ์
พิจารณาความสามารถส่ วนบุคคลที่จะเข้าได้กบั สถานการณ์
สังคมและสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุน่ และความสามารถ
ทางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและ
ประสานงานกับผูอ้ ื่น ฯลฯ

รวม

๑๐๐

หมายเหตุ

ตอนที่ ๓ สรุ ปความเห็นในการประเมิน (สาหรับผู้บังคับบัญชากรอก)
ความเห็นของผู้ประเมิน
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(……………………….…………….)
ตาแหน่ง …………………………….............
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล……………….
วันที่................เดือน....................................พ.ศ..................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึน้ ไปตามลาดับ
ความเห็นของผู้อานวยการสานักการศึกษา
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(นายประพันธ์ พลแพงขวา)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(นายคณพศ ตรี สุวรรณ)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(นายอิทธิ พนธ์ ตรี วฒั นสุ วรรณ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี นครอุดรธานี
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ....................

คาชี้แจงเกีย่ วกับแบบประเมินเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
๑. ผูป้ ระเมินได้แก่ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน ดังนี้
ผูป้ ระเมิน ได้แก่ หัวหน้าส่ วนราชการที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ ปลัดหรื อรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็ น ๓ หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็ น
องค์ประกอบย่อย ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบจะกาหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม
๓. ให้ผปู ้ ระเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูร้ ับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และให้คะแนนแต่ละ
องค์ประกอบนั้นๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็ นตัวเลข
จานวนเต็ม
๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องเวรในแบบประเมินแล้ว
ลงนามผูป้ ระเมิน เสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับให้ความเห็น
๕. ผูท้ ี่สอบคัดเลือกได้ตอ้ งได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

