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  ๑.๒ การนับระยะเวลาเก้ือกูล 
   ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนของตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ หรือตําแหนงอยางอ่ืน
ตามท่ี ก.พ.กําหนด มานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได ดังนี้ 
   1.2.1 การนับระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล ใหพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน
อยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีจะนํามา
นับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง                
ในสวนของคุณวุฒิ และคุณสมบัติอ่ืนท่ีไมใชในสวนของระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและระดับ
ตําแหนง โดยใหจัดทําเอกสารตามท่ีกําหนด ซ่ึงมีแนวทางการพิจารณา ดังนี ้
    (1) ในกรณีที่เปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
ในสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา
ตามท่ี ก.พ.กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริง 
    (๒) ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานของตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริง โดยใหนับไดตั้งแตวันท่ีผูนั้นไดรับ
วุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ทั้งนี้ ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ท่ีนํามานับ 
   1.2.2 กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ท่ี อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง เปนผูพิจารณา 

 ๒. องคประกอบในการพิจารณาประเมินบุคคล 
  ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ไดแก ขอมูลบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัต ิราชการ และประวัต ิทางว ิน ัย              
โดยใหขาราชการที่มีความประสงคขอยายจัดทําขอมูลบุคคลดังกลาวตามแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) 
  ๒.๒ ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยใหขาราชการท่ีมีความประสงคขอยายจัดทําแบบประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล(ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน) (เอกสารหมายเลข 2)        
และใหผูบังคับบัญชาประเมินบุคคลตามองคประกอบท่ีกําหนด ซ่ึงผูขอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนนประเมินในแตละองคประกอบ           
ไมต่ํากวารอยละ ๖0 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖0 ซ่ึงองคประกอบการประเมินท่ี
กําหนดในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนรวมจํานวน ๑๐0 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   (1) ความรับผิดชอบ 20 คะแนน 

   (2) ความคิดริเริ่ม 20 คะแนน 

   (3) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 20 คะแนน 

(4)... 
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   (4) ความประพฤติ ๑0 คะแนน 

   (5) ความสามารถในการสื่อความหมาย     ๑0 คะแนน 

   (6) การพัฒนาตนเอง ๑0 คะแนน 

   (7)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ 10 คะแนน 

   
  ๒.๓ ผูประเมิน (ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) คือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน
ท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานในปจจุบัน และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ใหความเห็น ดังนี้ 

  ๒.4 ผลงานท่ีผานมา (ยอนหลังไมเกิน 5 ป) ซ่ึงเปนการสรุปสาระสําคัญ ข้ันตอน ความรู 
ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ           
ท่ีจะปฏิบัติในตําแหนงท่ีจะยายได หรืออาจกําหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวก็ได 

 ๓. ข้ันตอนและวิธีการประเมินบุคคล 
  ๓.๑ ขาราชการท่ีมีความประสงคขอยายมาดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ในตางสายงานและเปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนง
ท่ีผูนั้นดํารงอยูหรือเคยดํารงอยูในระดับเดียวกัน ใหยื่นเอกสารประกอบการขอยาย ตามเอกสารหมายเลข ๑ - 5
และใหผูบังคับบัญชาชั้นตน และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ เปนผูใหความเห็นซ่ึงประกอบไปดวย 

(๑) เอกสารหมายเลข ๑ : แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(๒) เอกสารหมายเลข 2 : แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(3) เอกสารหมายเลข 3 : ผลงานท่ีจะสงประเมิน 
(4) เอกสารหมายเลข 4 : ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(5) เอกสารหมายเลข ๕ : แบบรับรองการนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงาน

ท่ีขอประเมิน (ถามี) 
กรณีมีการขอนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเปนระยะเวลาเก้ือกูล 

กับสายงานท่ีจะแตงตั้ง ใหจัดทําแบบขอนําระยะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน               
มานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย ตามเอกสารหมายเลข 5 
  ๓.2 สวนบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล และเอกสาร
ประกอบการประเมินบุคคลของขาราชการท่ียื่นขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค กําหนด 
   กรณีขาราชการท่ียื่นขอประเมินบุคคลไดรับแจงจากสวนบริหารทรัพยากรบุคคล          
ใหแกไขหรือปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมประการใด ก็ใหเรงดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงและสงเอกสาร
ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง ซ่ึงหากไมสงตามกําหนดเวลาจะถือวาไมประสงคจะเขารับ           
การพิจารณาคุณสมบัติการประเมินบุคคล 

3.3 สวน... 
 

สังกัด 

ผูบังคับบัญชา 
หนวยงาน 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน (ท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน) ผูอํานวยการสวน/ผูอํานวยการฝาย/หัวหนาฝาย 

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 1 ระดับ ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
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  ๓.๓ สวนบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอขอมูลขาราชการท่ียื่นขอยายใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้งพิจารณาความเหมาะสมตอไป 

 ท้ังนี้ ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา
ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ เชน ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล หรือเรื่องอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับการประเมินบุคคลเปนเท็จ ใหดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคทราบเพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัย         
แกผูนั้นและผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนากลั่นแกลง           
หรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพ่ือดําเนินการ             
ทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

 ๔. เกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพ่ือการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  
  การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจ ัดอยู ในกลุ มตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนงท่ี              
ผูนั้นดํารงอยูหรือเคยดํารงอยู ในระดับเดียวกัน ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือยายไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง พิจารณาประเมินบุคคล              
ตามองคประกอบ โดยกําหนดคะแนนรวมจํานวน ๑0๐ คะแนน ดังนี้ 
  ๑. คุณลักษณะของบุคคล ๕๐ คะแนน 
  ๒. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ๔๐ คะแนน 
   ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  ๓. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ๑0 คะแนน 

  โดยขาราชการท่ียื่นขอยายระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนน
แตละองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖0 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖0 จึงจะถือวา
ผานการประเมินบุคคล ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง กําหนดแนวทางการพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑ
การตัดสิน ดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
 ๑. การประเมินผลงาน 
  ๑) การประเมินผลงาน ใหกระทําไดตอเม่ือขาราชการผูขอยายไดผานการประเมินบุคคลแลว 
โดยใหพิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นผลงานขอเขารับการประเมิน 
และเปนผลงานท่ีดําเนินการในระหวางดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับท่ีขอเขารับการประเมิน ซ่ึงเปนการสรุป
สาระสําคัญ ข้ันตอน ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรู
ความสามารถประสบการณท่ีจะปฏิบัติในตําแหนงท่ีจะยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ            
หรือระดับชํานาญการพิเศษ หรืออาจกําหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวก็ได 
 

2) การ... 
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  ๒) การดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเก็บ          
รักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนโดยผูขอประเมินหรือสวนราชการ เพ่ือประโยชนในการติดตาม           
และตรวจสอบ 
  ๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน
ตําแหนงละ 1 คน พรอมท้ังเหตุผล ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการตอไป ในกรณีท่ี
ผลงานไมผานการประเมินใหแจงผูขอประเมินทราบดวย 

 ๒. เกณฑการตัดสินในการประเมินผลงานเพ่ือการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
  ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท            
วิชาการ ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง พิจารณาประเมินผลงานตามองคประกอบ โดยกําหนด
คะแนนรวม จํานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
  1. ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 5๐ คะแนน 
   และประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
  2. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอน และเปาหมายของผลงาน 2๐ คะแนน 
  3. ผลสําเร็จของงาน 2๐ คะแนน 
  4. ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 10 คะแนน 

  โดยขาราชการผูขอประเมินจะตองไดคะแนนแตละองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖0     
และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖0 จึงจะถือวาผานการประเมินผลงาน ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง 
กําหนดแนวทางการพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑการตัดสินฯ ดังกลาว ไดตามท่ีเห็นสมควร 

 กรณีการโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ในตางสายงานและเปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงาน          
ในตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูหรือเคยดํารงอยู ในระดับเดียวกัน ใหดําเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการไปแตงตั้ง               
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การยาย หรือการโอนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ซ่ึงไมไดกําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
……………………………………… 



เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 
1. ชื่อ (ผูขอประเมิน)                                                 

      หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได                                                                                     . 

 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)   ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน   

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย  

ดํารงตําแหนงปจจุบันเม่ือ   

อัตราเงินเดือนปจจุบัน   บาท  (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม/1 เมษายน .............) 

 
3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงานแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   

ตําแหนงเลขท่ี    

ฝาย/สวน   

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย  

 
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 

เกิดวันท่ี   เดือน  พ.ศ.   

อายุราชการ   ป  เดือน 

 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

       

       

       

       

 
 

 
 
 
 

รูปถาย 
1.5 น้ิว 

(ถายไวไมเกิน  
 6 เดือน) 

 



- 2 - 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 
6.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต  ) 

วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุ  

 
7.   ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                    

      ในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ) 

 วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
         

         

         

         

         

 

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
         

         

         

 

9.   ประสบการณในการปฏิบัติงาน ท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน  

      กรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 
10. ผลงานยอนหลัง (ไมเกิน 5 ป) 
   

   

   

   

   

   
 
11. ผลการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ............... ครั้งท่ี ๑ (ต.ค. - มี.ค.) รอยละ........... ครั้งท่ี ๒ (เม.ย. - ก.ย.) รอยละ........... 

ปงบประมาณ พ.ศ. ............... ครั้งท่ี ๑ (ต.ค. - มี.ค.) รอยละ........... ครั้งท่ี ๒ (เม.ย. - ก.ย.) รอยละ........... 

ปงบประมาณ พ.ศ. ............... ครั้งท่ี ๑ (ต.ค. - มี.ค.) รอยละ........... ครั้งท่ี ๒ (เม.ย. - ก.ย.) รอยละ........... 

 
12. ประวัติการดําเนินการทางวินัย ตั้งแตรับราชการมา 

ประวัต ิ
โทษทาง ไดรับการ 

ลางมลทิน 
กรณี 

วินัย แพง อาญา 

เคย      

ไมเคย      

อยูระหวางสอบสวน      

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

 

 (ลงชื่อ)   (ผูขอประเมิน) 

  ( ) 

 (วันท่ี)  / /  
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ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 

1) คุณวุฒิการศึกษา (     )  ผาน (     )  ไมผาน 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (     )  ผาน (     )  ไมผาน 
ระดับปฏิบัติการ ครบถวนตามคุณวุฒิ 

3) ประวัติการดําเนินการทางวินัย (     )  ผาน (     )  ไมผาน 
4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (     )  ไมกําหนด (     )  มีใบอนุญาตตรงตามท่ีกําหนด 

(ถากําหนดไว) 
5) ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง (     )  ผาน (     )  ไมผาน 

(ป.ตรีไมนอยกวา ๖ ป/ป.โทไมนอยกวา  (     )  นับเวลาทวีคูณ 
๔ ป/ป.เอกไมนอยกวา ๒ ป)  (     )  เสนอคณะกรรมการพิจารณานับเก้ือกูล 

6) ปริมาณและเนื้อหาเอกสารผลงาน (     )  ผาน (     )  ไมผาน 
7) อยูระหวางชวยราชการตางสังกัด (     )  ใช (     )  ไมใช 
8) อยูระหวางลาไปศึกษา (     )  ใช (     )  ไมใช 

หนวยงานตนสังกัด   

สรปุผลการพิจารณา (     )  ผาน อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

  (     )  ไมผาน เนื่องจาก    

 
 
    (ลงชื่อ) ผูตรวจสอบ 

    ( ) 

    ตําแหนง   

        วันท่ี    

 
      

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม 

สรุปผลการพิจารณา (     )  ผาน อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

  (     )  ไมผาน เนื่องจาก    

    

    (ลงชื่อ)   ผูตรวจสอบ 

    (  ) 

    ตําแหนง   

       วันท่ี    
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แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 

(ความรู ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคลองที่เหมาะสมกบัตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 

 
ชื่อ  ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย  

ขอประเมินเพ่ือดํารงตําแหนง   

 

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน  
ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 

ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม 

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 

ก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้า ๆ อีก 

 

20   

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 

- แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

20 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

3. การแกปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 

- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 

- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา  

(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

 

20   
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ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน  
ท่ีไดรับ 

4. ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

-   รักษาวินัย  

-   ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 

-   ปฏบิัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 

    ของขาราชการพลเรือน มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของกรม 

 

10   

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชนผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ  

และผูเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน  

โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. คณุลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ความเสียสละ 

- การอุทิศเวลาเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

- ทุมเทและยึดม่ันในประโยชนของราชการและประชาชน 

การมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบตอ 

        สวนตัว 

 

 

 

 

 

10   

รวม 100  
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ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน (ท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน) 

 ( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 60) 

 ( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมถึงรอยละ 60) 

   (ระบุเหตุผล)  

   

   

   

   

   

 

  (ลงชื่อผูประเมิน)   

  ( ) 

  (ตําแหนง)   

  (วันท่ี)  / /  

หมายเหตุ  ผูบังคับบัญชาระดับ ฝาย/สวน 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

 ( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 60) 

 ( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมถึงรอยละ 60) 

   (ระบุเหตุผล)  

   

   

   

   

  

  (ลงชื่อผูประเมิน)   

  ( ) 

  (ตําแหนง)   

  (วันท่ี)  / /  

 
หมายเหตุ  ผูบังคับบัญชาระดับ สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
 
  



เอกสารหมายเลข ๓ 
 

ผลงานที่จะสงประเมิน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

------------------------- 
 
สวนท่ี ๑  ขอมูลบุคคล/ตําแหนง 

ช่ือผูขอประเมิน......................................................................................................................................................... 

 ตําแหนงปจจุบัน..................................................................................................................................... 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

  ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ............................................................................................................................. 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
สวนท่ี ๒  ผลงานท่ีเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน 

๑. เรื่อง ..................................................................................................................................................................... 

๒. ระยะเวลาการดําเนินการ .................................................................................................................................... 

๓. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๔. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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๕. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๖. การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๗. ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๘. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๙. ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

๑๐. การเผยแพรผลงาน (ถามี) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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๑๑. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 

๑)...........................................................................  สัดสวนผลงาน .......................................................... 
2)...........................................................................  สัดสวนผลงาน .......................................................... 
3)...........................................................................  สัดสวนผลงาน .......................................................... 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ)................................................... 

(……………………………………...) 
ผูขอประเมิน 

ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถามี) 

รายช่ือผูมีสวนรวมในผลงาน ลายมือช่ือ 
  
  
  

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)............................................... 
       (........................................) 

      ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล 
 
 

 
(ลงช่ือ)............................................... 

  (........................................) 

            ผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 

 

 

 

 

------------------------- 
หมายเหตุ  1. คํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 

  อีกหน่ึงระดับ เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรองหน่ึงระดับได 

  2. หากผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน อาจสงผลงานจริง 
   ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

------------------------- 
 

๑. เรื่อง...................................................................................................................................................................... 

๒. หลักการและเหตุผล  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

๓. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

(ลงช่ือ) ................................................... 
(....................................................) 

         ผูขอประเมิน 
 (วันท่ี) ............../................/............... 

 

 



 
 

แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่ขอประเมิน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง          

ของ       ตําแหนง       สังกัด        

ชื่อ/ตําแหนงปจจุบัน/วุฒิ 
ชวงเวลาดํารงตําแหนง 

ท่ีขอนับเกื้อกูล 
ตําแหนง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนง 

ท่ีขอนับเกื้อกูล 
ระยะเวลาท่ีขอเกื้อกูล 

จํานวน 
ผูรวม

ดําเนินการ 

สัดสวน 
ท่ีผูขอเกื้อกูล 
ไดปฏิบัติงาน 

(%) 

ผูรับรอง 

ช่ือ - สกุล  
ตําแหนง   
ระดับ   
วุฒิ     
ดํารงตําแหนงตั้งแต  
     
ถึง    

ระหวางวันท่ี (ดํารงตําแหนงเดิม)    
ถึง (วันท่ีเปลี่ยนตําแหนง)         
รวม ป เดือน 
 

ตําแหนงท่ี 1  
   
  
มีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวขางตน 
เปนความจริงทุกประการ 
 

   
(   ) 

(วัน/เดือน/ป) 
 

ตําแหนงท่ี 1 
ระหวางวันท่ี (ดํารงตําแหนงเดิม)    
ถึง (วันท่ีเปลี่ยนตําแหนง)         
รวม ป เดือน 

 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    
(   ) 

ผูอํานวยการสวน/ฝาย 
(วัน/เดือน/ป) 

 
    
(   ) 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ 
กลุม/ศูนย 

(วัน/เดือน/ป) 

หมายเหตุ   1. ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานในปจจุบันเปนผูลงนามรับรอง กรณีไมสามารถใหผูบังคับบัญชาในขณะดาํรงตําแหนงท่ีขอนับระยะเวลาเก้ือกูลลงนามรบัรองได 
 2. ใหนําตําแหนงประเภทท่ัวไปมาขอนับระยะเวลาเก้ือกูลได ตั้งแตวันท่ีมีวุฒิปรญิญาตรตีรงตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงสายงานขอประเมิน 
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