ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550
(การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ)
……………………………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่
2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไม
สังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกอง
การศึกษา นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจากระบบ
วิทยฐานมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) และจัดทําประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ดังกลาว จึงใหดําเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกความตามหมวดที่ 10 การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ขอ 203
ขอ 204 ขอ 205 ขอ 206 ขอ 207 ขอ 208 ขอ 209 ขอ 210 ขอ 211 ขอ 212 ขอ 213 ขอ 214 ขอ 215 ขอ
216 ขอ 217 ขอ 218 ขอ 219 ขอ 220 ขอ 221 และ ขอ 222 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2545
2. ยกเลิกความตามขอ 94 (5) (6) ขอ 99 ขอ 100 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2547
3. กํ าหนดหลั กเกณฑ และเงื่อนไขการประเมิ นผลงานพนั กงานครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
เทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว ดังตอไปนี้
3.1 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
3.1.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ป สําหรับ ผู
มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2

(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.1.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.1.3 ผูท ี่ยนื่ คําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเ รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน
โดย
พิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
3.1.4 เกณฑการตัดสิน

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม
ต่ํากวารอยละ 65
3.1.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวาง
วันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน ให
เปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู ที่มีวทิ ยฐานะไมตา่ํ กวาครูชาํ นาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมิน
ทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิน้ แลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมิน
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความ
เห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
3.1.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล
ที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ โดยกําหนด
วันที่มีผลดังนี้

- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือน
เมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอน
เดือนตุลาคมของปตอไป
3.1.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.2 การประเมินผลงานเพื่อใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
3.2.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.2.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.2.3 ผูย ื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง และ
เอกสาร รายงานผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ ี่ผูยนื่ คําขอรับการประเมินเสนอ
3.2.4 เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
3.2.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวาง
วันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2)
ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล

- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปน และเหมาะสม
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมิน
ทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมิน
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความ
เห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
3.2.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
โดยกําหนดวันที่มีผล ดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยนื่ คําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยืน่ คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป
และผูที่ยนื่ คําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยืน่ คําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.2.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.3 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
3.3.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ

(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.3.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.3.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
- งานบริหารสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง และ
เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ ี่ผูขอรับการประเมินเสนอ
3.3.4 เกณฑการตัดสิน

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 65
3.3.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายนหรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาทีม่ ีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายนหรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมิน
ทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความ
เห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
3.3.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ โดย
กําหนดวันที่มีผล ดังนี้

- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายนของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยนื่ คําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยืน่ คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป
และผูที่ยนื่ คําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยืน่ คําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.3.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.4 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชาํ นาญการ
3.4.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกหรือดํารงตําแหนงอืน่ ที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด อยาง
หนึง่ หรือรวมกันมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยนื่ คําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.4.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.4.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี

- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
- งานการนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง และ
เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ
3.4.4 เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
3.4.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายนหรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอาํ นวยการกองกรศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ศึกษานิเทศกที่มวี ิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกชาํ นาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ

กรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเปนอยางยิง่ ไมสามารถตัง้ กรรมการตามที่กาํ หนดได
ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมิน
ทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ
ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท. กําหนด
3.4.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ โดย
กําหนดวันที่มีผล ดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม
ไดในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป
และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.4.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.5 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
3.5.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงครูที่มวี ิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันทีย่ ื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3

(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.5.2 ระยะเวลาการยืน่ คําขอรับการประเมิน ใหยนื่ คําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.5.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเ รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน โดย
พิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผล การ
ปฏิบัติงานที่ผยู ื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได

(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
3.5.4 เกณฑการตัดสิน ผูทผี่ านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 3.5.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอก
ฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.5.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสง
คําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวทิ ยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํ หนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม

(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน
หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึง่ หรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.5.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป

3.5.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ ผู
นัน้ สําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตัง้ ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.5.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.6 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
3.6.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะรองผูอาํ นวยการชํานาญการ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยนื่ คําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาทีย่ อนหลัง 2 ปตดิ ตอกัน นับถึงวันทีย่ นื่ คําขอ
3.6.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.6.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม

(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผยู ื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผยู นื่ คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูยนื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.6.4 เกณฑการตัดสิน ผูทผี่ านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผา นการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 3.6.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปน
เอกฉันทโดยเปนเอกฉันททงั้ สวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.6.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ ระสงคจะขอรับการประเมินยืน่ คําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม

(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํ หนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมกี รรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวนั ที่ 30 เมษายน หรือ
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนนั้ ๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผา นการประเมินดานใดดานหนึง่ หรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นขอรับการประเมินเสนอผลงาน ที่เกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด

(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนาํ ผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.6.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป สําหรับผูท ี่ยนื่ คําขอเดือนเมษายน จะยืน่ คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูท ี่ยนื่ คําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.6.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูท ี่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธกี ารที่ ก.ท.กําหนดทายหลักเกณฑผล
การพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผนู นั้ สําเร็จหลักสูตรการพัฒนา
กอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.6.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.7 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
3.7.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสถานศึกษาที่มวี ิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการหรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยนื่ คําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาทีย่ อนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันทีย่ นื่ คําขอ
3.7.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.7.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก

- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทัว่ ไป
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงาน การ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.แจง
มติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา

3.7.4 เกณฑการตัดสิน ผูทผี่ านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผา นการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 3.7.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ เปน
เอกฉันทโดยเปนเอกฉันททงั้ สวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.7.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ ระสงคจะขอรับการประเมินยืน่ คําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการ ชํานาญ
การพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย

- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผู
ยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน หรือ
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผา นการประเมินดานใดดานหนึง่ หรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ตามที่เสนอขอ
3.7.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมี
การปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดใน
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.7.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.7.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.8 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3.8.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกทมี่ ีวทิ ยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยนื่ คําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาทีย่ อนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันทีย่ นื่ คําขอ
3.8.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.8.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานการนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผยู ื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผยู นื่ คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผยู นื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวนั ที่ ก.ท.จ.
แจงมติ แลวใหนาํ เสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.8.4 เกณฑการตัดสิน ผูทผี่ านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 3.8.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอก
ฉันทโดยเปนเอกฉันททงั้ สวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.8.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด

(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ศึกษานิเทศก ที่มีวทิ ยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให
ก.ท.จ.พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่อ งที่ป ระเมิน ของผูยื่น คํา ขอรับ การประเมิน ไวเ ปน หลัก ฐานในแบบรายงานผลการประเมิน ทา ยหลัก เกณฑ
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน หรือ
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผา นการประเมินดานใดดานหนึง่ หรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30
วันนับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด

(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.8.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.8.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.8.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.9 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3.9.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.9.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.9.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้

(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์3
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเ รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
- ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา

3.9.4 เกณฑการตัดสิน ผูทผี่ านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผา นการประเมินในขอ 3.9.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอก
ฉันทโดยเปนเอกฉันททงั้ สวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.9.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่
ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวทิ ยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน

(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึง่ หรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่เสนอขอ
3.9.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.
ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมี
ผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.9.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

3.9.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.10 การประเมินเพื่อใหไดรับหรือเลือ่ นวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชีย่ วชาญ
3.10.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป
หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.10.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.10.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผยู นื่ คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยนื่ คําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติ แลวใหนาํ เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
3.10.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.10.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.10.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด

(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินและ การ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด

(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลือ่ นวิทย
ฐานะตามที่เสนอขอ
3.10.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โดยให
มีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงาน
ทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดใน
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.10.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้ง
ใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวนั ที่
ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.10.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
3.11 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
3.11.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.11.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป

3.11.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทัว่ ไป
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร

ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.11.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.11.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.11.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ ระสงคจะขอรับการประเมินยืน่ คําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตัง้ กรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย

- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูย นื่ คําขอรับการ
ประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินและใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลว
นําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณา ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.11.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดใน
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.11.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.11.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวนั ออกคําสั่ง
3.12 การประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ
3.12.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษหรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจาก การ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.12.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.12.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห

- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานการนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ
- งานวิเคราะห วิจัย
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.12.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.12.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปน
เอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.12.5 วิธีการดําเนินการ

(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 - 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด
(3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ศึกษานิเทศกที่มวี ิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปน ประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตัง้ กรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์

(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินและใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลว
นําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
(7) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ
ก.ท.จ. พิจารณา ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
3.12.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ.ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคํา
ขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.12.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
มีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.12.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
3.13 การประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
3.13.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5
(3) ไดปฏิบัติง านตามหนา ที่และความรับผิดชอบ และมีผ ลงานที่เ กิด จากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ

3.13.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.13.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์.
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเ รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
- ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับชุมชน
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยนื่
คําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได

(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา
อยางนอย 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.13.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ การ
ปฏิ บั ติ ง าน ผลการประเมิ น แต ล ะด า นต อ งได ค ะแนนจากกรรมการเฉลี่ ย ไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ
75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.13.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.13.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ ระสงคจะขอรับการประเมินยืน่ คําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น ใหเทศบาลนําสง
ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.
(3) ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวทิ ยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่อ งที่ป ระเมิน ของผูยื่น คํา ขอรับ การประเมิน ไวเ ปน หลัก ฐานในแบบรายงานผลการประเมิน ทา ยหลัก เกณฑ
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยนื่ คํา
ขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ
ถูกตองครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต
ไดรับผลงาน
3.13.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคํา
ขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป

3.13.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
3.14 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
3.14.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5
(3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.14.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.14.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน

(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทัว่ ไป
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา
อยางนอย 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.14.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.14.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปน
เอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.14.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น ใหเทศบาลนําสง
ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม

(2) ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.
(3) ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวา ผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ นาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูย นื่ คําขอรับการ
ประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์

(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ
ถูกตอง ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต
ไดรับผลงาน
3.14.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคํา
ขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.14.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
3.15 การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
3.15.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
(1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5
(3) ไดปฏิบัติง านตามหนา ที่และความรับผิดชอบ และมีผ ลงานที่เ กิด จากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.15.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
(1) ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน ของทุกป
(2) ระหวางวันที่ 1– 31 ตุลาคม ของทุกป
3.15.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินยั
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
- การดํารงชีวติ อยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) สมรรถนะหลัก
- การมุง ผลสัมฤทธิ์
- การบริการทีด่ ี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
(ข) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ3.
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
(3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหนาที่ โดยพิจารณาจาก
(ก) ผลการปฏิบัติงาน
- งานนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ
- งานวิเคราะห วิจัย
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
(ข) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา
อยางนอย 1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.
แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
3.15.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
(1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75

(2) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบตั ิงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 3.15.4 (2) จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
3.15.5 วิธีการดําเนินการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น ใหเทศบาลนําสง
ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
(2) ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท
(3) ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามทีก่ าํ หนดได ให
ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
(ข) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมิน
ผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน

(4) ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ
ประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
(6) ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ
ถูกตอง ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับผลงาน
3.15.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณหรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหม
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูท ยี่ นื่ คําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
3.15.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
3.16 ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด
3.17 ในการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หากมีการตรวจสอบพบวาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผูใด แจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของ
บุคคล เรื่องการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือ
มีการจางวานผูอื่นทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหนายกเทศมตรีสั่งระงับหรือ

ยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมินของพนักงานครูเทศบาลผูนั้น แลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานครู
เทศบาลดังกลาว รวมถึงผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
3.18 หามมิใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณา
คําขอรับการประเมินดังกลาว เสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่
ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมิน
3.19 ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติ
และขอมูลประกอบคําขอรับการประเมินใหถูกตอง ในกรณีที่มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่ง
ระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมินหรือผูที่เกี่ยวของแลวแตกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัย หาก
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัยใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ตามขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544
3.20 การแตงตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในกรณีที่
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานครูเทศบาลผูใดวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา ใหเลื่อนหรือแตงตั้งไดนับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานครู
เทศบาลผูนั้นไดเปนตนไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
ประสงค พิทูรกิจจา
(นายประสงค พิทูรกิจจา)
ผูว าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

