
 

สาระนารูประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕62 

 (การประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขมคร)ู  

 

การประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ใหม) 

รายละเอียดดังนี้ 

๑. หลักการ : ครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองมีการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขม ๒ ป เพ่ือพัฒนาใหมีความรู ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

โดยประกาศตัวใหมใหใชกับผูท่ีบรรจุตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป ซ่ึงการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคประกอบดังนี้ 

 ระยะเวลาการประเมิน  ระยะเวลา ๒ ป (๔ ครั้ง)  

       ประเมินทุกๆ ๖ เดือน 

 

 คณะกรรมการ  ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธาน 

     ครูในสถานศึกษา/สถานศึกษาอ่ืน  

     ผูทรงคุณวุฒิจากนอกสถานศึกษา 

 

 หลักสูตร   หมวดท่ี ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

     หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอน 

     หมวดท่ี ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     หมวดท่ี ๔ การมีสวนรวมการพัฒนาในสถานศึกษา 

     หมวดท่ี ๕ ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 เกณฑการประเมิน  ครั้งท่ี ๑ - ๒ คะแนนแตละดานเฉลี่ยไมต่ํากวา ๖๐% 

     ครั้งท่ี ๑ - ๒ คะแนนแตละดานเฉลี่ยไมต่ํากวา ๗๐% 

 

 การดําเนินการตามผลการประเมิน “ผาน” ท้ัง ๔ ครั้ง ใหแตงตั้งเปน “คร”ู 

      “ไมผาน” ครั้งใดให “พนจากตําแหนง” 
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๒. การดําเนินการ 

2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนา

อยางเขม ครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา ๒ ป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ี โดยให

นับวันลาดังตอไปนี้รวมเปนเวลาเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไมเกิน ๙๐ วนั ประกอบดวย 

- ลาคลอด 

- ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน 

- ลาปวย (ประสบอันตรายขณะปฏิบัติราชการ) 

- ลาปวย (ประสบอันตรายขณะเดินทางไป-กลับ) 

- ลาเขารับการตรวจเลือก/เตรียมพล 

๒.๒ ใหนายก อปท.แตงตั้ง คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน ๓ คน 

ประกอบดวย 

- ผูอํานวยการสถานศึกษา    เปน ประธาน (ถาไมมีใหแตงตั้งจากสถานศึกษาอ่ืน) 

 - ครูในสถานศึกษา/สถานศึกษาอ่ืน   เปน กรรมการ (ถาไมมีใหแตงตั้งจากสถานศึกษาอ่ืน) 

 - ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (ภายนอก) เปน กรรมการ เชน ผูอํานวยการโรงเรียนหรือครูท่ี

เกษียณอายุไปแลว  เปนตน 

2.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีการปฐมนิเทศ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเขาปฏิบัติงาน  

2.๔ คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มีหนาท่ี 

- เปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา สอนงาน แนะนํา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

- ดําเนินการประเมินผล ๒ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติตน + ดานการปฏิบัติงาน เปนระยะ ๆ ทุก 

๖ เดือน รวม ๔ ครั้ง (๒ ป) 

 - วางแผนดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมรวมกับ ครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และ

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- ประเมินผลดานการปฏิบัติตน + ดานการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน โดยมุงเนนประเมินเพ่ือพัฒนา

ตามแบบประเมินท่ี ก.กลางกําหนด 

- แจงผลการประเมิน แตละครั้งใหครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก + 

นายก อปท. ภายใน ๑๕ วนั นับแตวนัครบรอบการประเมิน 

- สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ) ภายใน ๓๐ วันนับแตครบ ๒ ป 

- การบันทึกสรุปผลการประเมิน กรรมการประเมิน ตองนําคะแนนและขอสังเกตของกรรมการ

แตละคน ตามแบบประเมินผลการเตรียมความพรอม มาสรุปเปนผลคะแนน 

- เกณฑผานการประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 › ครั้งท่ี ๑  แตละดาน ตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (กรรมการ ๒ ใน ๓) 

› ครั้งท่ี ๒  แตละดาน ตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (กรรมการ ๒ ใน ๓) 
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 › ครั้งท่ี ๓  แตละดาน ตองไมต่ํากวารอยละ ๗๐ (กรรมการ ๒ ใน ๓) 

› ครั้งท่ี ๔  แตละดาน ตองไมต่ํากวารอยละ ๗๐ (กรรมการ ๒ ใน ๓) 

 ๒.๕ การดําเนินการของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - กรณีแตละครั้งต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด นายก อปท.อาจใหคณะกรรมการประเมินฯ ทบทวนอีก

ครั้งหนึ่ง หากคณะกรรมการยืนยันผลประเมินอีกครั้งวาต่ํากวาเกณฑ ใหนายก อปท.สั่งใหออกจากราชการ โดย

ความเห็นชอบของ ก.จังหวัด 

- กรณีการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด นายก อปท.แจงผลการประเมินให ครูผูชวย ครูผูดูแล

เด็ก และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ภายใน ๕ วัน นับแตไดรับแจง หาก

ผลออกมาไมมีน้ําหนักและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหรือเพียงพอ ใหนายก อปท.สั่งใหออกจากราชการ โดยความ

เห็นชอบของ ก.จังหวัด 

- กรณีผานเกณฑการประเมิน นายก อปท. สงเรื่องให ก.จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือ

เห็นชอบแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู โดยใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวัน

ครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาการเขม 

สรุปผลและรายละเอียด วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  

»  หัวขอ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู ฯ พ.ศ.๒๕๖๒ (ใหม) 

รายละเอียดดังนี ้

๑. องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน) 

- องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

- องคประกอบท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (30 คะแนน) 

 ๒. การจัดเก็บผลการประเมิน 

 - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  ตนฉบับ ใหหนวยงานรับผิดชอบบุคคล(ครู) จัดเก็บในแฟมประวัติ 

          สําเนา   สํานัก/กอง/สถานศึกษา(ตนสังกัด) จัดเก็บอยางนอย ๒ รอบ 

 เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเรื่องตางๆ เชน เลื่อนข้ันเงินเดือน ใหเงินโบนัส การพัฒนา การแตงตั้ง  

 ๓. ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) 

 - ผอ.สํานัก/กองการศึกษา  ประเมิน ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก/ครู ผดด. 

 - ผอ.สํานัก/กองการศึกษา   ประเมิน รอง ผอ.สถานศึกษา/ครูในโรงเรียน 

 (กรณี ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก/ครู ผดด./รอง ผอ.สถานศึกษา/ครูในโรงเรียน ไปชวยราชการท่ีอ่ืน 

ใหหัวหนาสวนราชการ/นายก อปท.ท่ี ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก/ครู ผดด./รอง ผอ.สถานศึกษา/ครูใน

โรงเรียน ไปชวยราชการ เปนผูใหขอมูลและความเห็นสงไปใหผอ.สํานัก/กองการศึกษาหรือผอ.สํานัก/กอง

การศึกษา แลวแตกรณี) 
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 4. หมายเหตุ 

 - ใครรักษาการในตําแหนงอะไร ใหประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีตนรักษาการ เชน ครู 

รักษาการตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ตองประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน โดยใช

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา 

»  หัวขอ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู ฯ พ.ศ.๒๕๖๒ (ใหม) รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชวงเงินเดือนและฐานในการคํานวณ 
 

อันดับ ชวงเงินเดือน ฐานในการคํานวณ 

คศ.5 
60,840-76,800 บน 68,560 

29,980-60,830 ลาง 60,830 

คศ.4 
50,330-69,040 บน 59,630 

24,400-50,320 ลาง 50,320 

คศ.3 
40,280-5๘,390 บน 49,330 

19,860-40,270 ลาง 37,200 

คศ.2 
30,210-41,620 บน 35,270 

16,190-30,200 ลาง 30,200 

คศ.1 
24,890-34,310 บน 29,600 

15,440-24,880 ลาง 22,780 

ครูผูชวย 
19,910-24,750 บน 22,330 

15,050-19,900 ลาง 17,480 
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๒. บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

  

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 24,750 34.310 41,620 58,390 69,040 76,800 

ข้ันต่ํา 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 39,980 

อันดับ ครูผูชวย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕ 

 

๓. วงเงินในการเล่ือนเงินเดือน 

 = วงเงิน 3% ท่ีนับจากจํานวนขาราชการครูฯ ท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน 

แลวแตกรณี โดย“แตละคน” “ในแตละครั้ง” “ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละหกของฐานในการคํานวณ 

๔. การบริหารวงเงินเพ่ือใชเล่ือนเงินเดือน 

 ของกลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 ใหแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ครูผูดูแลเด็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ครูผูชวย และครู (สายงานการสอน) 

 กลุมท่ี 2 ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก  

 ท้ังนี้ ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ ภายในวงเงินของแตละตําแหนงกอน หากวงเงินเดือนของ

ตําแหนงใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปใหตําแหนงอ่ืนได 

๕. จํานวนครั้งในการเล่ือนเงินเดือนตอปใหเล่ือนปละสองครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อนในวันท่ี 1 

เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 

 ครั้งท่ี 2 เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนในวันท่ี 1 

ตุลาคมของปถัดไป 

๖. ใหนายก อปท. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูฯ จํานวน

ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย  

 1. รองนายก อปท. หรือหัวหนาสวนราชการของ อปท. ท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  

 2. หัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสถานศึกษาของ อปท. จํานวนไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ  

 ท้ังนี้ ใหขาราชการหรือพนักงานฯ ท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานครูฯ เปน

เลขานุการ 
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๗. ใหนายก อปท. แจงผลการเล่ือนเงินเดือนแตละครั้งใหขาราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนทราบ

เปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล ประกอบดวย  

 1. อัตรารอยละท่ีไดรับการเลื่อน  

 2. ฐานในการคํานวณ  

 3. จํานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อน 

 4. เงินเดือนท่ีพึงไดรับเม่ือไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น  

 ท้ังนี้ กรณีท่ีไมสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกผูใด ใหแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมสั่งเลื่อนเงินเดือน 

๘. “ฐานในการคํานวณ” หมายความวา 

ตัวเลขท่ีจะนําไปใชในการคิดคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูฯ แตละอันดับ โดยแบงออกเปน 

 1 ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามท่ี ก กลาง กําหนดกับคากลาง 

หารดวยสอง 

 2 ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดกับคากลาง หารดวยสอง 

 ในกรณีท่ีคํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของอันดับเงินเดือนท่ี

สูงกวา มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของอันดับเงินเดือนท่ีต่ํากวา ซ่ึงอยูถัดลงไป ก. กลาง 

อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของอันดับเงินเดือนท่ีสูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได โดยตองนําภาพรวมของ

ฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนท้ังระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา 

»  หัวขอ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการประเมินผลงานครู เพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน  พ.ศ.

๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 

๑. การปรับเปล่ียนแนวทางการประเมินวิทยฐานะครู“จากการประเมินเอกสารเปนสวนใหญ เปนการ

ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง” โดยพิจารณาจาก 

- ความรูความสามารถ 

- การสั่งสมประสบการณในวิชาท่ีทําการสอน จนเกิดความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ  

  - มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. บทเฉพาะกาล 

 คุมครองผูดํารงตําแหนง “ครู” กอนมาตรฐานท่ัวไปใหมบังคับใช  ใหเสนอขอประเมินผลงานตาม

มาตรฐานท่ัวไปเดิมได 1 ครั้ง    ภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต...... 

 - 1 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงมติ กรณีไดรับแจงผลการประเมิน“ไมผาน” หลังมาตรฐานท่ัวไปใหม

บังคับใช หรือกรณีไดรับแจงผลการประเมิน “ผาน” หลังมาตรฐานท่ัวไปใหมบังคับใชและคุณสมบัติสําหรับวิทย

ฐานะถัดไปครบ 
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    - 1 ป นับตั้งแตวันท่ีคุณสมบัติครบ กรณีไดรับแจงผลการประเมิน “ผาน” หลังมาตรฐานท่ัวไปใหม

บังคับใชและคุณสมบัติสําหรับวิทยฐานะถัดไปยังไมครบ หรือกรณีคุณสมบัติสําหรับวิทยฐานะครบหลังมาตรฐาน

ท่ัวไปใหมบังคับใช 

   - 1 ป นับตั้งแตวันท่ีหลักเกณฑใหมบังคับใช กรณีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานท่ัวไปเดิม แตยื่นขอ

วิทยฐานะท่ีคุณสมบัติครบนั้นหลังมาตรฐานท่ัวไปใหมบังคับใช 

 ผูท่ีดํารงตําแหนงครูตั้งแตวันท่ีเกณฑใหมบังคับใชเปนตนไป** ใหขอตามหลักเกณฑใหม ** 

๓. วิทยฐานะครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษ 

   ใหผูขอรับการประเมินยื่นคําขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการ

พิจารณา จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

    - คําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1) 

      - รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) จํานวน 5 ปการศึกษา โดยแยกรายงานเปนรายปการศึกษา  

     - เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ตารางสอน คําสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผานการพัฒนา เปน

ตน 

๔. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 

 (1) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาพิเศษ หมายถึงจํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุม

สาระการเรียนรู  ท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูเรียน 

 (2) ระดับอาชีวศึกษา หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร ในระดับ ปวช. ปวส. และ

หรือ หลักสูตรระยะสั้น 

๕. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู หมายถึง  

     การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา และการมี

สวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมท้ังงานสนับสนุน  การบริหารสถานศึกษา เชน งานวิชาการ งานบุคคล

งานงบประมาณ และ งานบริหารท่ัวไป เปนตน 

๖. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน หมายถึง 

 การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเนนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

และ อปท. 

๗. วิธีการนับช่ัวโมง PLC 

 ผูท่ีไมไดเขารับการพัฒนาในป พ.ศ. 2561 - 2562 (ระหวางวันท่ี 10 พ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 

2562) คือใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง ในแตละป มาทดแทนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได และ

ใหถือวาเปนผูท่ีมีระยะเวลาการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบปท่ีเหลือ 2 ป (ป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562) ใหนําจํานวน

ชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง ในป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 มาทดแทนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาให

ครบ 40 ชั่วโมงได 
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 2. ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบปท่ีเหลือ 1 ป (ป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 แลวแตกรณี) ให

นําจํานวนชั่วโมง PLC  สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง ในป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 แลวแตกรณี มาทดแทน

จํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 20 ชั่วโมงได 

๘. วิธีการนับช่ัวโมงการพัฒนา 

 - ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบ 5 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 100 ชั่วโมง หากมีจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง 

ในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 100 ชั่วโมงได 

 - ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบ 4 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 80 ชั่วโมง หากมีจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 80 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 48 ชั่วโมง (รอยละ 60 ของจํานวนชั่วโมงการพัฒนาท้ังหมด) 

ใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง ในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 80 

ชั่วโมงได 

 - ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบ 3 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 60 ชั่วโมง หากมีจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 60 ชั่วโมง แตไมนอยกวา   36 ชั่วโมง (60%) ใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 

ชั่วโมง ในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 60 ชั่วโมงได 

 - ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบ 2 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 40 ชั่วโมง หากมีจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 40 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 24 ชั่วโมง (60%) ใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 

ชั่วโมง ในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 40 ชั่วโมง 

 - ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในรอบ 1 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 20 ชั่วโมง หากมีจํานวน

ชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 20 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 12 ชั่วโมง (60%) ใหนําจํานวนชั่วโมง PLC สวนท่ีเกิน 50 

ชั่วโมง ในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ 20 ชั่วโมงได 

 

 

 

 

จัดทําโดย งานบริหารงานบุคคล  

สํานักปลัด อบต.จรเขใหญ 


