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   1) องคประกอบและเกณฑการประเมินท่ีกําหนดในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
มีคะแนนรวมจํานวน ๑00 คะแนน ดังนี้ 
 (๑) องคประกอบ ประกอบดวย 
  - ความประพฤติ ๒๐ คะแนน 
  - ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ๒๐ คะแนน 
  - ความอุตสาหะ ๒๐ คะแนน  
  - ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับ ๒๐ คะแนน 
    เพ่ือนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- ความละเอียดถ่ีถวนและรอบคอบ ๒๐ คะแนน 
 (๒) เกณฑการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ไดกําหนดการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก หมายถึง ไดคะแนนรอยละ ๘๑ - ๑๐๐  ของคะแนนเต็ม 
  - ระดับดี หมายถึง ไดคะแนนรอยละ ๖๑ - ๘0    ของคะแนนเต็ม 
  - ระดับพอใช หมายถึง ไดคะแนนรอยละ ๔๑ - ๖0    ของคะแนนเต็ม 
  - ระดับตองปรับปรุง หมายถึง ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๔๑ ของคะแนนเต็ม 
   (3) ผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
แลวใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ใหความเห็น ดังนี้ 
 

 ๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากการปฏิบัติงานยอนหลัง โดยใหผูขอประเมินบุคคล
ดําเนินการจัดทําสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ียื่นผลงานขอเขารับ          
การประเมิน และเปนผลงานท่ีดําเนินการในระหวางดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับท่ีขอเขารับการประเมิน 
จํานวนอยางนอย 2 เรื่อง แตไมเกิน 3 เรื่อง (ตามแบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลัง) และในกรณี 
ท่ีมีผูรวมปฏิบัติงานท่ีเสนอใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินบุคคล รวมท้ังรายชื่อผูรวมปฏิบัติงาน            
ท่ีเสนอดวย โดยผลงานจะตองเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ระดับดีเดนหรือสําคัญท่ีสุดท่ีไดจัดทําข้ึนในระหวางดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ควรเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึงความรู
ความสามารถและความชํานาญในงาน รวมท้ังสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชนท่ีเกิดจากงานนั้น   
โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  
  การประเมินผลการปฏิบัติงานยอนหลังใหกระทําไดตอเม่ือผูขอประเมินไดผานการ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลแลว ซ่ึงผูขอประเมินตองไดรับคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖0           
จากกรรมการทุกคน จึงจะถือวาผานการประเมินผลการปฏิบัติงานยอนหลัง โดยกําหนดองคประกอบและเกณฑ
การประเมิน ดังนี้ 

๑) องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานยอนหลัง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
ประกอบดวย 

 - ประโยชนท่ีไดรับจากผลการปฏิบัติงาน ๔๐ คะแนน 
 - ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 30 คะแนน 
   และประสบการณในการปฏิบัติงาน  
 - คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน 30 คะแนน 

2) เกณฑ... 

สังกัด 
ผูบังคับบัญชา 

หนวยงาน 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน (ท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน) ผูอํานวยการสวน/ผูอํานวยการฝาย/หัวหนาฝาย 
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
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๒) เกณฑการประเมินผลการปฏิบั ติงานยอนหลัง ได กําหนดการประเมินเปน  
5 ระดับ ดังนี้ 

 (๑) ระดับดีเดน ไดคะแนนรอยละ  ๘๑ ข้ึนไป  ของคะแนนเต็ม 
 (๒) ระดับดีมาก ไดคะแนนรอยละ ๗๑ - ๘o ของคะแนนเต็ม 
 (๓) ระดับดี  ไดคะแนนรอยละ ๖๑ - ๗0 ของคะแนนเต็ม 
 (๔) ระดับพอใช  ไดคะแนนรอยละ ๕0 - ๖0 ของคะแนนเต็ม 
 (๕) ไมผาน ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๕0 ของคะแนนเต็ม 

  
 ๓. ข้ันตอนและวิธีการประเมินบุคคล 
 3.1 ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
แตงตั้ง ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมท้ังเกณฑการตัดสินใหทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ในกรณีท่ี
มีการประกาศรับสมัคร ใหประกาศหลักเกณฑดังกลาวขางตน กอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 3.2 ใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการรับสมัครขาราชการผูมีคุณสมบัติครบถวน            
โดยใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคลกําหนด โดยจัดสงเอกสารประกอบดวย 
   1) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้ 
    (๑) ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล 
    (๒) ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
   ๒) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประกอบดวย ๒ ตอน ดังนี้ 
    (๑) ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
    (๒) ตอนท่ี ๒ สรุปความเห็นของผูบังคับบัญชา 
   ผูขอประเมินจะตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖0 จึงจะถือวาผานการประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคล หากผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป มีความเห็นแตกตางกัน 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนผูพิจารณาชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 
 ๓) แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
  (๑) ตอนท่ี ๑ หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
หรืองานท่ีไดรับมอบหมายในปจจุบัน 
 (๒) ตอนท่ี ๒ สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังท่ีเสนอขอประเมิน ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒.๓ 
 (๓) ตอนท่ี ๓ การรับรองผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหผูบังคับบัญชาท่ีควบคุม 

ดูแลการดําเนินการ ลงนามเพ่ือรับรองวาผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานนั้นถูกตองตรงกับความเปนจริง 

 ท้ังนี้ ใหผูขอประเมินจัดทําเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จํานวนคนละ 4 ชุด 
(ฉบับจริง จํานวน ๑ ชุด และฉบับสําเนา จํานวน 3 ชุด) สงใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.3 ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
แตงต้ัง ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในขอ 2 โดยอาจกําหนดใหมีการ
สัมภาษณเพ่ิมเติมก็ได ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลมีการบันทึกหลักฐานและเหตุผลของการประเมิน 
เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได 
 3.4 ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
แตงตั้ง เสนอชื่อผูผานการประเมิน พรอมท้ังเหตุผลท่ีสมควร ตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค            
เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป   

3.5 ให...  
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 3.5 ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณาผูผานการประเมินท่ีคณะกรรมการ
ประเมินเสนอตามขอ 3.4 หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ก็ใหดําเนินการ
แตงต้ัง ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในขอ ข. ตอไป 

ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะมีคําสั่งแตงตั้งเพ่ือเลื่อนขาราชการใหดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส เ ม่ือเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณาผูผาน                 
การประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินเสนอ หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง               
ก็ใหดําเนินการแตงตั้งตอไป โดยใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีผานการประเมิน รวมท้ังตองเปนไปตามหนังสือ                      
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และท่ี สร ๑๒๐๓/ว ๓๘            
ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ดวย 
 

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



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

           แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 
1. ชื่อ (ผูขอรับการคัดเลือก)               

      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 นิ้ว 

(ถายไวไมเกิน  
๖ เดือน) 

 

(ระดับอาวุโส) 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

 
6.   ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                    

      ในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ) 

 วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
         

         

         

         

         

 

7.   ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
         

         

         

 

8.   ประสบการณในการปฏิบัติงาน ท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน  

      กรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
   

   

   

   

   

   

   

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

 

 

 (ลงชื่อ)   (ผูขอรับการประเมิน) 

  ( ) 

 (วันท่ี)  / /  
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ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
   (     ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  โดยผูขอประเมินมีวุฒิการศึกษาระดับ.............................. 
   (     ) ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน)        (     ) ปวช.  6 ป       (     ) ปวท.  5 ป      (     ) ปวส. 4 ป 
   (     ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   (     ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี................................................................ 

3. ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป   (    )  ครบ    (    )  ไมครบ 

4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งในสายงานท่ีขอ
ประเมินหรือตําแหนงท่ีเก่ียวของเก้ือกูล ตามคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีขอประเมิน   คุณวุฒิ/ระดับท่ีขอประเมิน ชํานาญงาน)                           
    (     ) ม.3/มศ.3/ม.6  11 ป              (     ) ปวท./อนปุริญญา (2 ป)       7 ป                          
 (     ) ประกาศฯ ม.ปลาย (วช.) 10 ป                (     ) ปวส./อนุปริญญา (3 ป) 6 ป                                              
 (     ) ปวช./วช.2  8 ป        

5. เอกสารผลงาน 
    (     ) สาระสําคัญของเนื้อหาไมครบตามท่ีกรมกําหนด 
    (     ) มีปริมาณเนื้อหาผลงานไมครบตามท่ีกําหนด 
    (     ) มีพฤติกรรมอันควรสงสัยวาจะมีการลอกเลียนผลงาน 
    (     ) อ่ืน ๆ ......................................................................... 

6. ผูขอประเมินอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
    (     ) ไมมี 
    (     ) มี กรณีถูกกลาวหาวา................................................. 
    ซ่ึงเปนความผิดวินัย     (     ) ไมรายแรง (     ) รายแรง 
    โดยอยูระหวาง           (     ) การตรวจสอบขอเท็จจริง (     ) การสอบสวนทางวินัย   

หนวยงานตนสังกัด   
สรุปผลการพิจารณา (     )  ผาน อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

  (     )  ไมผาน เนื่องจาก    
 

    (ลงชื่อ) ผูตรวจสอบ 
    ( ) 
    ตําแหนง   
        วันท่ี    

      

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม 
สรุปผลการพิจารณา (     )  ผาน อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
  (     )  ไมผาน เนื่องจาก    
    
    (ลงชื่อ)   ผูตรวจสอบ 
    (  ) 
    ตําแหนง   
       วันท่ี    



เอกสารหมายเลข 2 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

(ความรู ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคลองที่เหมาะสมกบัตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 

 
ชื่อ  ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย  

ขอประเมินเพ่ือดํารงตําแหนง   

 

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1. ความประพฤติ 
    - เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว ตลอดจน 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับของ 
สวนราชการนั้น ๆ การรักษาวินัยขาราชการ จากประวัติสวนตัว  
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน ๆ 

20  

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
    - เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทํางาน ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน 

ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจ 
และความกลาท่ีจะรับผิดตอผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ 
และความจริงใจท่ีจะปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึน 

20  

3. ความอุตสาหะ 
    - เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสในหนาท่ีการงาน กระตือรือรน       

ในการปฏิบัติงานโดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉ่ือยชา 
และมีความขยันหม่ันเพียร 

20  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ 
    - เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน 
ทุกระดับ 

20  

5. ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอบ 
    - เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความละเอียด  

ไมมีขอผิดพลาดและไมเลินเลอ 

20  

รวม 100 
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ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 ( ) 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 3 

แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
 
ชื่อ  ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย  

ขอประเมินเพ่ือดํารงตําแหนง   
 

ตอนท่ี 1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน 
   (ใหบรรยายหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีผูขอรับการประเมินดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

ตอนท่ี 2  สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังท่ีเสนอขอประเมิน 

ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน 
ช่ือผลงาน ............................................................................  (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอขอประเมิน) 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัติงาน ..........................................................  (เดือน/พ.ศ.) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน  
1. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
2. ความรูความสามารถหรือความชํานาญท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
3. ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
4. ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
5. ประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 
 

(ระดับอาวุโส) 
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ตอนท่ี 2  สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังท่ีเสนอขอประเมิน 

กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน 
      จํานวนผูรวมดําเนินการ .................... คน   
      สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานท่ีผูขอประเมินไดปฏิบัติ คิดเปนรอยละ ............................. 
      รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ีตนปฏิบัติ มีดังนี้ 
      .................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 
        
      ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในดําเนินการของนาย/นางสาว/นาง................................................. 
      ท่ีเสนอไวขางตนถูกตองตรงตามเปนจริงทุกประการ 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ) .......................................... (ผูรวมดําเนินการ) 
                                                                           (.........................................) 
                                                                  ตําแหนง ........................................ 
                                                                      วันท่ี  ....................................... 
 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ) .......................................... (ผูรวมดําเนินการ) 
                                                                           (.........................................) 
                                                                  ตําแหนง ........................................ 
                                                                       วันท่ี  ....................................... 
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ตอนท่ี 3  การรับรองผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
                ขอรับรองวาผลงานดังกลาวเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                           (ลงชื่อ) .......................................... ผูขอรับการประเมิน 
                                                                    (.........................................) 
                                                           ตําแหนง ........................................ 
                                                               วันท่ี  ....................................... 
 
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตน 
                ไดตรวจสอบผลงานท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) .......................................................................................................... 
 
 
 
                                                           (ลงชื่อ) .......................................... ผูตรวจสอบ 
                                                                    (.........................................) 
                                                           ตําแหนง ........................................ 
                                                               วันท่ี  ....................................... 
 
หมายเหตุ  ผูบังคับบัญชาระดับ ฝาย/สวน 
 
 
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
                ไดตรวจสอบผลงานท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) .......................................................................................................... 
 
 
 
                                                           (ลงชื่อ) .......................................... ผูตรวจสอบ 
                                                                    (.........................................) 
                                                           ตําแหนง ........................................ 
                                                               วันท่ี  ....................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูบังคับบัญชาระดับ สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
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