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ตารางระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามคุณวุฒิสําหรับการเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตาง ๆ 

 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา ๖  ป 10  ป 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา (หลักสูตร 5 ป)* 5  ป 9  ป 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา (หลักสูตร 6 ป)* 4  ป 8  ป 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา  4  ป 8  ป 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร 2  ป 6  ป 
 

* หมายถึง  คุณวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) 
และคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ี ก.พ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในสายงานท่ีกําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
  1.3 การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
   ในกรณีที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนของตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ หรือตําแหนงอยางอ่ืนตามท่ี 
ก.พ. กําหนด มานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได ดังนี้ 
   1.3.1 การนับระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล ใหพิจารณาจากลักษณะงาน           
ท่ีปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีจะนํามา นับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอ่ืนท่ีไมใชในสวนของระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและ          
ระดับตําแหนง โดยใหจัดทําเอกสารตามท่ีกําหนด ซ่ึงมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
    (1) ในกรณีที ่เปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือตําแหนงอยางอื่น
ท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติอยูจริง 
    (2) ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานของตําแหนงประเภททั่วไป หรือตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด ใหพิจารณา
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริง โดยใหนับไดตั้งแตวันท่ี          
ผูนั้นไดรับวุฒิปริญญาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ท้ังนี้ ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา          
การปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 
   1.3.2 กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
เกื ้อกูล ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ ง            
เปนผูพิจารณา 
 

1.4 หลักเกณฑ ...  
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  ๑.4 หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 
   1.4.1 คุณสมบัติของบุคคล ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และประวัติทางวินัย โดยให          
ผูขอประเมินบุคคลจัดทําขอมูลบุคคลดังกลาวตามแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
   1.4.2 ความรู  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบั ติงาน               
ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยใหผูขอประเมินบุคคลจัดทําแบบประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล (ความรู  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน) (เอกสารหมายเลข 2) และ           
ใหผูบังคับบัญชาประเมินบุคคลตามองคประกอบท่ีกําหนด ซ่ึงผูขอประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนนประเมินในแตละองคประกอบไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งองคประกอบการประเมินท่ีกําหนดในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนน
รวมจํานวน 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    (1) ความรับผิดชอบ 20 คะแนน 
    (2) ความคิดริเริ่ม 20 คะแนน 
    (3) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 20 คะแนน 
    (4) ความประพฤติ ๑0 คะแนน 
    (5) ความสามารถในการสื่อความหมาย    ๑0 คะแนน 
    (6) การพัฒนาตนเอง ๑0 คะแนน 
    (7)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ 10 คะแนน 
   1.4.3 ผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานในปจจุบัน               
และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ ใหความเห็น ดังนี้ 

 

   1.4.4 เคาโครงผลงานท่ีจะสงประเมิน และในกรณีท่ีผลงานนั้นมีผูรวมจัดทําผลงาน
ใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทําผลงาน รวมท้ังรายชื่อผูรวมจัดทําผลงานดวย 
(เอกสารหมายเลข 3) 
   1.4.5 ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
   1.4.6 กรณีผูที่จะเขารับการประเมินบุคคลมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นของตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือตําแหนงอยางอื่น
ตามท่ี ก.พ. กําหนด มานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันกับตําแหนงในสายงานท่ีจะเขารับการประเมิน
บุคคล โดยใหผูท่ีจะเขารับการประเมินบุคคลตองจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาการขอนําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเปนระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามแบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูล 
กับตําแหนงในสายงานท่ีขอประเมิน (เอกสารหมายเลข 5) 
 

1.5 ข้ันตอน... 
 

สังกัด 

ผูบังคับบัญชา 
หนวยงาน 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน (ท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน) ผูอํานวยการสวน/ผูอํานวยการฝาย/หัวหนาฝาย 

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 1 ระดับ ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
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  ๑.5 ข้ันตอนและวิธีการประเมินบุคคล 
   1.5.1 กรณีท่ี ๑ การเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับควบ และ          
มีผูครองตําแหนงนั้นอยู 
   (๑) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํารวจและตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของ
ขาราชการ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ สําหรับผูท่ีมี
คุณสมบัติเบื้องตนท่ีจะเขารับการประเมินบุคคล ในแตละปงบประมาณ เพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติ 
และแจงเวียนบัญชีรายชื่อดังกลาวไวทางอินทราเน็ตของสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    กรณีขาราชการรายใดท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวน แตไมมีรายชื่อในบัญชี
ดังกลาว ใหผูนั้นแจงสวนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติใหถูกตองกอนท่ีจะ               
เขารับการประเมินบุคคลตอไป 
   (2) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการแจงใหขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ         
จัดทําเอกสารประกอบการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑการประเมินบุคคล ตามเอกสารหมายเลข 1 - 5 
ลวงหนากอนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนไมเกิน 30 วัน โดยผูขอรับการประเมินบุคคลตองใหผูบังคับบัญชาชั้นตน               
และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ เปนผูประเมินบุคคล โดยเอกสารประกอบดวย 
    (2.1) เอกสารหมายเลข 1 : แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
    (2.2) เอกสารหมายเลข 2 : แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    (2.3) เอกสารหมายเลข 3 : แบบการเสนอผลงาน (เคาโครงผลงาน) 
    (2.4) เอกสารหมายเลข 4 : แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงาน 
    (2.5) เอกสารหมายเลข 5 : แบบรับรองการนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนง
ในสายงานท่ีขอประเมิน (ถามี) 
    กรณีมีการขอนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเปนระยะเวลา
เก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง ใหจัดทําแบบรับรองการนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงาน 
ท่ีขอประเมิน ตามเอกสารหมายเลข 5 
   (3) ใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณา และตรวจสอบเบื้องตนเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล 
และเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ตามขอ (2) ของขาราชการท่ียื่นขอประเมิน หากพบวาไมถูกตอง             
หรือตองแกไขปรับปรุงประการใด ใหแจงผูขอประเมินทราบและดําเนินการใหถูกตอง และสงใหสวนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือดําเนินการตอไป 
   (4) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล        
และเอกสารประกอบการประเมินบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค กําหนด 
    กรณีขาราชการท่ียื่นขอประเมินบุคคลไดรับแจงจากสวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหแกไขหรือปรับปรุงเอกสารเพ่ิมเติมประการใด ก็ใหเรงดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง และสงเอกสาร            
ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง ซ่ึงหากไมสงตามกําหนดเวลาจะถือวาไมผานการพิจารณา
คุณสมบัติ และจะตองยื่นเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานใหม  

 
(5) สวน… 
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 (5) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอขอมูลผูขอประเมินบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวน ตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูประเมินบุคคล            
และประกาศรายชื่อผูไดการรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน โดยในประกาศใหระบุชื่อ
และเคาโครงผลงาน รวมท้ังขอเสนอแนวคิดท่ีจะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 
และรายชื่อผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนผลงาน (ถามี) 
  ท้ังนี้ ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แลวพบวาขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
การจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน
ผู อ่ืนใหจัดทําผลงานให โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานท่ีแทจริงของตน ใหดําเนินการรายงานผล           
การตรวจสอบตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบ เพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน 
พรอมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณีไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา  
ผูทักทวงมีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เพ่ือดําเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

 1.5.2 กรณีท่ี ๒ การเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามกรณีท่ี ๑ 
และการเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณ ี
 (1) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลตําแหน งว าง                
เพ่ือจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคล เสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมท้ังลงนามในประกาศรับสมัคร โดยแจงเวียนประกาศใหทราบท่ัวกัน 
และประกาศไวทางอินทราเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 (2) ผูมีความประสงคจะสมัครเขารับการประเมินบุคคล ใหจัดทําเอกสารประกอบ        
การประเมินบุคคลตามเอกสารหมายเลข 1 - 5 ดังนี้ 
    (2.1) เอกสารหมายเลข 1 : แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
    (2.2) เอกสารหมายเลข 2 : แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    (2.3) เอกสารหมายเลข 3 : แบบการเสนอผลงาน (เคาโครงผลงาน) 
    (2.4) เอกสารหมายเลข 4 : แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงาน 
    (2.5) เอกสารหมายเลข 5 : แบบรับรองการนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนง
ในสายงานท่ีขอประเมิน (ถามี) 
 กรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคล (ตามตารางระยะเวลาสําหรับการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตาง ๆ)               
ไมมีหรือมีแตไมครบ ใหจัดทําแบบรับรองการนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงานท่ีขอประเมิน           
ตามเอกสารหมายเลข 5 โดยใหจัดสงเอกสารดังกลาวใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในประกาศรับสมัคร หากสงภายหลังกําหนด วัน เวลาปดรับสมัครจะไมรบัพิจารณา 
 (3) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และเอกสาร
ประกอบการประเมินบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กําหนด และเสนอขอมูลผูขอประเมินบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตอคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง เพ่ือพิจารณาประเมินบุคคล 

 
 

(4) คณะกรรมการ... 
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 (4) คณะกรรมการประเมินบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค     
ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กําหนด พิจารณาประเมินบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
ตําแหนงละ ๑ คน โดยจะพิจารณาประเมินบุคคลจากเอกสาร ขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ และเกณฑ            
การตัดสินท่ี อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด ท้ังนี้ หากผูสมัครเขารับการประเมินบุคคล
มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ไมมีหรือมีแตไมครบใหคณะกรรมการประเมินบุคคล
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
 (5) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมท้ัง
เหตุผลในการพิจารณาตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 (6) ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก          
ใหเขารับการประเมินผลงาน โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงาน รวมท้ังขอเสนอแนวคิดท่ีจะเสนอ   
ขอประเมินสัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 

 ท้ังนี้ ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลว
พบวาขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับ           
การจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน
ผูอ่ืนใหจัดทําผลงานให โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานท่ีแทจริงของตน ใหดําเนินการรายงานผล         
การตรวจสอบตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบ เพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน 
พรอมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูท่ีเก่ียวของ ตามควรแกกรณีไป แตถาตรวจสอบแลว            
พบวา ผูทักทวงมีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเพ่ือดําเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

 1.5.3 กรณีท่ี 3 การเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีผูครองตําแหนงอยูเดิม
จะตองพนจากราชการไป 
 ใหใชข้ันตอนและวิธีการประเมินบุคคลเชนเดียวกับกรณีท่ี 2 โดยอนุโลม โดยกําหนดให
สามารถดําเนินการลวงหนาไดตามท่ี ก.พ. และ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด ดังนี้  
 (1) กรณีเกษียณอายุ ใหดําเนินการลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือนกอนท่ีผูครองตําแหนง
นั้นจะพนจากราชการ 
 (2) กรณีลาออกจากราชการ ใหดําเนินการลวงหนาไดไมกอนวันท่ีผู มีอํานาจ                
ไดอนุญาตใหผูครองตําแหนงนั้นออกจากราชการ  

 1.6 เกณฑการตัดสิน 
 เกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
  กรณีท่ี ๑ การเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับควบ และมีผูครอง
ตําแหนงนั้นอยู ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาคัดเลือก        
จากขอมูลบุคคล ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เคาโครงผลงานท่ีจะสงประเมิน และขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 
 

กรณีท่ี 2... 
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  กรณีท่ี ๒ การเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามกรณีท่ี ๑               
และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ีจะเขารับการประเมิน 
ผลงานในการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ          
และระดับชํานาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง พิจารณาประเมิน
บุคคลตามองคประกอบและคะแนน โดยกําหนดคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี ้
   (1) คุณสมบัติของบุคคล ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติ
การรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติ           
ทางวินัย (25 คะแนน) 
   (2) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (25  คะแนน) 
   (3) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมิน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมา หรือผลงานท่ีเปนประโยชนตอราชการ หรือผลงานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ            
ในความสามารถ (20 คะแนน) 
   (4) ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน พิจารณาจาก
แนวคิดหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก รวมท้ังเปนแนวคิด           
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ (20 คะแนน) 
   (5) คุณลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณาจากการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ ความประพฤติ ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ (10 คะแนน) 

 โดยผูเขารับการประเมินจะตองไดคะแนนแตละองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 7๐ 
และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 7๐ จึงจะถือวาผานการประเมินบุคคล กรณีมีผูผาน    
การประเมินหลายคน ใหผูท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือกใหสงผลงาน ตามจํานวนตําแหนง  
ท่ีประกาศรับสมัคร ตําแหนงละ 1 คน และระบุเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกไวดวย รวมทั้งรายงานผล
การคัดเลือกใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงต้ัง กําหนดแนวทางการพิจารณา     
ใหคะแนนตามหลักเกณฑการตัดสินฯ ดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร 
  กรณีท่ี 3 การเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีผูครองตําแหนงอยูเดิมจะตองพน
จากราชการไป  
 ใหใชเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับกรณีท่ี 2 โดยอนุโลม 
 
ข. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานใหกระทําไดตอเม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว         
โดยมีแนวทางการประเมิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. การประเมินผลงาน 
  1.1 การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ             
ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงตองสะทอน
ใหเห็นวาผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงาน และประสบการณ
เหมาะสมกับตําแหนงระดับชํานาญการ 
 

1.2 การประเมิน... 
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  1.2 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 
ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงตองสะทอนใหเห็นวา
ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง 
เหมาะสมกับตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 
  ท้ังนี้ กรณีผูขอประเมินท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณใด ใหสงผลงานใหครบ
เปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนในปงบประมาณนั้น 
 ๒. ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน 
  ๒.๑ ผลงาน ท่ีสงประเมินควรเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน 
สะทอนใหเห็นถึงความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมท้ังสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือ
ประโยชนท่ีเกิดจากงานนั้น หรือการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงาน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐใหม เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  
  ๒.๒ ขอเสนอแนวคิด  ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของ
สวนราชการ 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
 2.๓ จํานวนผลงาน 
   ผลงานท่ีจะสงประเมินสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ทุกตําแหนง ซ่ึงเปนผลงานท่ีสงในคราวเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
   (1) ผลงานท่ีสงประเมิน 
    (1.1) ระดับชํานาญการ จํานวน 1 เรื่อง 
    (1.2) ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง แตไมเกิน 3 เรื่อง  
โดยเรียงลําดับความโดดเดนหรือความสําคัญ และอยางนอย 1 เรื่อง ตองเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
   (2) ขอเสนอแนวคิด 
    เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง ท้ัง 2 ระดับ 
  2.๔ เง่ือนไขของผลงาน 
   (1) เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
   (๒) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่
ขอประเมิน 1 ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน ๕ ป เวนแต ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 
   (๓) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน 
    กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับ
ที่ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคํารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรม            
วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 
   (4) กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองมีสัดสวนผลงาน
ของตนเองไมนอยกวารอยละ 60 ในระดับชํานาญการ และไมนอยกวารอยละ 70 ในระดับชํานาญการพิเศษ 
และแสดงใหเห็นวาไดมีสวนรวมในการจัดทําผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคํารับรองจาก              
ผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชาดวย 

(5) ผลงาน... 
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   (5) ผลงานสวนใดที่นํามาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ในระดับใดเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.) แลว จะนําผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
อีกไมได เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   (๖) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกําหนดเพิ่มเติม
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 
  ท้ังนี้  ผลงานขางตนจะตองมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ 
ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาว
เปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรองหนึ่งระดับได 
 ๓. แนวทางการประเมินผลงาน 
  3.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไดแก 
   (๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณและความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก 
   (๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก 
  การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จึงเปนการประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงตองสะทอนใหเห็นวาผูขอประเมินนั้น 
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ เหมาะสมกับตําแหนง
ระดับชํานาญการ 
  3.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก 
 (๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก 
 (๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก 
  การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จึงเปนการประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้น  
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณสูง เหมาะสมกับตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษ 
  ๓.3 การพิจารณาในแตละองคประกอบการประเมินผลงาน 
   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานท่ี ก.พ. กําหนด โดยใหพิจารณา
ในแตละองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ประโยชนของผลงาน 
     พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปน
แบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 
ท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ โดยพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 

ระดับ... 
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     - ระดับชํานาญการ เปนประโยชนสามารถนําไปใชตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ          
ในระดับกลุมงาน  หรือฝายข้ึนไป 
     - ระดับชํานาญการพิเศษ เปนประโยชนสามารถนําไปใชตอการปฏิบัติงาน          
ท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองข้ึนไป 
   (๒) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
     พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ประสบการณ ความชํานาญงานท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐข้ึนใหม 
ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทําเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศตามความเหมาะสม
กับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กําหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนง โดยพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้  
     - ระดับชํานาญการ มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญงาน และประสบการณ 
ท่ีสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้น ๆ ในระดับกลุมงาน หรือฝายข้ึนไป 
    - ระดับชํานาญการพิเศษ มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญงาน และประสบการณ
สูงมากเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับในสวนราชการ ในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองข้ึนไป 
   (๓) คุณภาพของผลงาน 
    พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ท่ีมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
สาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายท่ีถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อถือได  
มีการนําความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย 
ท่ีกําหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ 
และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการท่ียอมรับได โดยพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
    - ระดับชํานาญการ มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือไดหรือด ี
    - ระดับชํานาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก 
   (4) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการและการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งในบางสายงานหรือ
บางระดับก็อาจกําหนดองคประกอบอ่ืนในการพิจารณาผลงานรวมดวยก็ได เชน ความเหมาะสมในการดํารง
ตําแหนง การใหคําปรึกษาแนะนํา ผลงานการใหบริการหรือปฏิบัติการ เปนตน 
    ท้ังนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน         
โดยใหมีการสัมภาษณหรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
  3.4 การเผยแพรผลงาน (ถามี) 
   การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกําหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพรในเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน 
  3.5 รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 
   (1) ผลงาน ใหจัดทําสรุปสาระสําคัญของงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ ความรู ความสามารถ 
แนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนที่เกิดจาก
งานดังกลาว การวิเคราะหความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมโดยอยางนอยใหมีหัวขอการนําเสนอท่ี ก.พ. กําหนด ดังนี้ 

เรื่อง... 
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    - เรื่องท่ีนําเสนอ 
    - ระยะเวลาการดําเนินการ 
    - ความรู  ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ท่ี ใช               

ในการปฏิบัติงาน 
    - สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
    - ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
    - การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
    - ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 
    - ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
    - ขอเสนอแนะ 
    - การเผยแพรผลงาน (ถามี) 
    - ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
   (2)  คณะกรรมการประ เม ินผลงานอาจ กําหนดให ม ีก ารนํ า เสนอผลงาน               
โดยใหมีการสัมภาษณหรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
  3.6 เกณฑการตัดสิน 
 

องคประกอบการประเมิน คะแนน 

1. ประโยชนของผลงาน 40 

2. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการปฏิบัติงาน  30 

3. คุณภาพของผลงาน 30 

4. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การใหคําปรึกษาแนะนํา * 

รวม 100 
 

* ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพ่ิมเติม 
อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น จะตองไมสูงกวาองคประกอบท้ังสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนน
ใหสอดคลองกับหลักการกําหนดคะแนนท่ีกําหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ําหนักคะแนนสูงท่ีสุด
และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน 

เกณฑผานการประเมิน 
โดยผูท่ีผานการประเมินผลงานจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน

เกินก่ึงหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 4. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
  4.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 
   (๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาหากนําไป
ดําเนินการไดจริงจะชวยใหเกิดผลดีข้ึนหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 
   (๒) คุณคาและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการนําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวา
ขอเสนอนั้น เม่ือปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอท่ีนําเสนอมาอยางไร 
   (๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีจะพัฒนา
หรือปรับปรุงงานอยางไร 

4.2 รูปแบบ... 
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  4.๒ รูปแบบและวิธีการเสนอขอเสนอแนวคิด 
   ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางาน         
หรือปรับปรุงงานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ 
โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนําเสนอตามท่ี ก.พ. กําหนด ดังนี้ 
   (๑) เรื่องท่ีนําเสนอ 
   (๒) หลักการและเหตุผล 
   (๓) บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
   (๔) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   (๕) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  4.๓ เกณฑการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน ระดับ 
1. สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ เปนประโยชนอยางดีเยี่ยม

ตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
ดีเดน 

2. สามารถนาํไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก เปนประโยชนอยางดียิ่ง 
ตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก 

3. สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง เปนประโยชนตอทางราชการ              
หรือประชาชน 

ยอมรับได 

4. ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือจะเปน
ประโยชนไดอยางไร 

ปรับปรุง 

 เกณฑผานการประเมิน  
 โดยขอเสนอแนวคิดท่ีผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก                
หรือดีเดน ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็น             
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

5. การจัดทําเอกสารผลงาน 
 5.1 การสงเอกสารผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ

ระดับชํานาญการพิเศษ ใหผูไดรับการคัดเลือกสงเอกสารผลงาน ดังนี้ 
  (1) ผลงาน ใหจัดทําเอกสารผลงานเปนรูปเลม 
  (2) ขอเสนอแนวคิด ใหจัดทําเอกสารเปนรูปเลม 

โดยใหจัดสงเอกสารผลงานท่ีครบถวนสมบูรณตามเอกสารแนบทาย 2 โดยเครงครัด ไปยังสวนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือก โดยสามารถขยาย
ระยะเวลาในการจัดสงผลงานไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน หากไมสามารถจัดสงผลงานเขารับการประเมิน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินการคัดเลือกใหม 

  เวนแตมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถสงผลงานภายในกําหนดเวลาได ใหผูไดรับ
การคัดเลือกชี้แจงเหตุผลความจําเปนกอนครบกําหนดเวลาสงผลงาน ผานสวนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณา  

   5.2 ในกรณีท่ีปรากฏวาการจัดทํารูปแบบผลงานและขอเสนอแนวคิดไมเปนไปตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด สวนบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจงใหผูไดรับการคัดเลือกดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง และจะตอง
สงเอกสารท่ีแกไขหรือปรับปรุงแลว ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง ใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
หากพนระยะเวลาดังกลาว จะยกเลิกการลงทะเบียนรับเอกสารผลงานเดิม และลงทะเบียนรับเอกสารใหม 

6. การ... 
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6. การดําเนินการประเมินผลงาน 
 6.1 อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
 6.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานแตละสายงานมีมติใหผูเขารับการประเมินผลงาน

แกไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารผลงาน ใหผูเขารับการประเมินผลงานดําเนินการแกไข/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติมเนื้อหาเอกสารผลงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 
และสงผลงานท่ีไดแกไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเนื้อหา ใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงใหคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพิจารณาอีกครั้ง ท้ังนี้ หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว ผูเขารับการประเมินผลงานไมได
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินผลงานแตละสายงาน
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร แลวรายงานผลใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการตอไป  

 6.3 คณะกรรมการประเมินผลงานแตละสายงานเปนผูวินิจฉัยกรณีมีปญหาท่ีเก่ียวของ 
กับการประเมินผลงาน 

 6.4 การดําเนินการประเมินผลงานใหสวนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพ่ือประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 

 6.5 การตรวจสอบการประเมินผลงาน 
  การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ

ชํานาญการพิเศษ ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวง และไดตรวจสอบแลวพบวา
ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดทํา
ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืน
ใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานท่ีแทจริงของตน ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค ดําเนินการ ดังนี้ 

  (1) ในกรณีท่ีอยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน 
  (๒) ในกรณีท่ีผานการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน 
  (๓) ในกรณีท่ีมีคําสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคําส่ัง

เลื่อนระดับขาราชการผูนั้นโดยพลัน 
  ท้ังนี้ ใหดําเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผู ท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณี             

และไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน         
มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีถูกดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา            
ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค             
เพ่ือดําเนินการสอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไปดวย 

7. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะมีคําสั่งแตงตั้งเพ่ือเลื่อนขาราชการใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ เม่ือผูเขารับการคัดเลือกไดผานการ
ประเมินบุคคล และประเมินผลงานแลว โดยใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้งได ไมกอนวันท่ี
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ไดรับคําขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ สามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน รวมท้ังตองเปนไป
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ 
ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖  

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ซ่ึงไมไดกําหนดไวในเอกสารแนบประกาศนี้ 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/ศูนย   

สํานัก/กอง/กลุม  

 
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) 
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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 ไดรับการลาง

มลทิน 
กรณี 

วินัย แพง อาญา 

เคย      

ไมเคย      

อยูระหวางสอบสวน      

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

 

 (ลงชื่อ)   (ผูขอประเมิน) 

  ( ) 

 (วันท่ี)  / /  

 

 
 

 

 

 



- 4 - 
 

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    



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. 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 

- สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชนผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ  

และผูเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน  

โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

10   

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

10   

7. คณุลักษณะอ่ืนๆ 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 

 
แบบการเสนอผลงาน (เคาโครงผลงาน) 

(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. ความยุงยากและซับซอนในการดําเนนิการ 

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

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

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

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

๘. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

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

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

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

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

๙. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

๑๐. การเผยแพรผลงาน (ถามี) 

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

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

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

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

๑).............................................................................  สัดสวนผลงาน ...................................................... 
๒) ............................................................................. สัดสวนผลงาน ...................................................... 
๓) ............................................................................. 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 
 



เอกสารหมายเลข 4 
 

แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

 



 
 

แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่ขอประเมิน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง          

ของ       ตําแหนง       สังกัด        

ช่ือ/ตําแหนงปจจุบัน/วุฒิ 
ชวงเวลาดํารงตําแหนง 

ท่ีขอนับเก้ือกูล 
ตําแหนง/ลักษณะงานท่ีปฏบัิติในตําแหนง 

ท่ีขอนับเก้ือกูล 
ระยะเวลาท่ีขอเก้ือกูล 

จํานวน 
ผูรวม

ดําเนินการ 

สัดสวน 
ท่ีผูขอเก้ือกูล 
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) 

หมายเหต ุ  1. ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานในปจจุบันเปนผูลงนามรับรอง กรณีไมสามารถใหผูบังคับบัญชาในขณะดาํรงตําแหนงท่ีขอนับระยะเวลาเก้ือกูลลงนามรบัรองได 
 2. ใหนําตําแหนงประเภทท่ัวไปมาขอนับระยะเวลาเก้ือกูลได ตั้งแตวันท่ีมีวุฒิปรญิญาตรตีรงตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงสายงานขอประเมิน 

เอกสารหมายเลข 5 



 
 
 
 
 

  

รูปแบบการจดัทําเอกสารผลงาน 
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

เอกสารแนบทาย 2 
 



องคประกอบของเอกสารผลงาน 
 
1. กระดาษและตัวอักษรท่ีใชพิมพ   
 1.1  ใชกระดาษขนาด A4 80 แกรม ไมมีเสนบรรทัด  ใหพิมพหนาเดียว   
 1.2  ใชตัวอักษร TH SarabunIT 9  ขนาดตัวอักษร 16  พอยต (ยกเวนการพิมพตามขอ 4.2 และขอ 5.3) 

2.  การตั้งขอบกระดาษ  เวนระยะหางจากขอบกระดาษ ดังนี้ 
2.1 ระยะขอบบนใหเวน 3.00 เซนติเมตร (1.18 นิ้ว) 
2.2 ระยะขอบลางและขอบขวามือ ใหเวน 2.00 เซนติเมตร (0.78 นิ้ว) 
2.3 ระยะขอบซายมือ ใหเวน 3.00 เซนติเมตร (1.18 นิ้ว) 

 3. การลําดับเลขหนา 
 3.1  บทคัดยอ คํานํา และ สารบัญไมตองมีเลขหนา 
 3.2  พิมพลําดับเลขหนาไวบนหัวกระดาษดานขวา หางจากขอบบนกระดาษ 1.5 เซนติเมตร  
  ขอบกระดาษลาง 1.5 เซนติเมตร โดยมีตัวเลขกํากับทุกหนาเริ่มจากบทท่ี  1 รวมท้ังใบปะหนาเอกสาร
  ทุกหนา เชน ใบค่ันหนาเอกสาร สารบัญภาพ และภาคผนวก 
 3.3  ขนาดและแบบตัวอักษรของเลขหนา ใหใชตัวอักษร TH SarabunIT 9  ขนาดตัวอักษร 16 พอยต  

4.  การพิมพเอกสาร 
 4.1 ขนาดและแบบตัวอักษร  ใหใชตัวอักษร TH SarabunIT 9  ขนาดตัวอักษร  16  พอยต 
  สําหรับพิมพเนื้อหาตลอดท้ังเลม   
 4.2 การพิมพบทท่ี เม่ือข้ึนบทใหม ใหข้ึนหนาใหมเสมอ เชน การพิมพบทท่ี  1   
  ใหพิมพคําวา  บทท่ี  1  ไวตอนบนสุดกลางหนากระดาษ  ชื่อบทใหพิมพไวกลางหนากระดาษ 
              ในบรรทัดตอไป โดยไมตองเวนบรรทัด  โดยใชขนาดอักษร  20  พอยต ตัวหนา  
  สําหรับบรรทัดถัดไปใหเวน  1  บรรทัด จากชื่อบท  
 4.3 หัวขอสําคัญ  ใหพิมพชิดขอบกระดาษดานซายมือ ขนาดอักษร  16  พอยต ตัวหนา   
  การพิมพบรรทัดตอ ๆ ไป ไมตองเวนบรรทัด 
 4.4 หัวขอยอย ใหพิมพยอหนาโดยเวนระยะใหตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อหัวขอสําคัญนั้น ๆ  
  และใหใชการลําดับตัวเลขท้ังหมด 

5. ปกหนาและปกใน 
 5.1  ขนาดตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ความสูง 6.00 เซนติเมตร  
  ความกวาง 6.00 เซนติเมตร (ตามตัวอยาง) 

5.2 ระยะขอบ 
 ระยะขอบบน ใหเวน 3.00 เซนติเมตร (1.18 นิ้ว) 
 ระยะขอบลางและขอบขวามือ ใหเวน 2.00 เซนติเมตร (0.78 นิ้ว) 
 ระยะขอบซายมือ ใหเวน 3.00 เซนติเมตร (1.18 นิ้ว) 

 5.3  ขนาดและแบบตัวอักษร ใหใชตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาดตัวอักษร 20 พอยต ตัวหนา 
  และจัดรูปแบบกลางหนากระดาษ สําหรับการพิมพหนาปก   

 

 



การจัดเรียงรูปเลมเอกสารผลงาน 

1. ปกนอก 
2. แผนรองปก กระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความ 
3. ปกใน 
4. บทคัดยอ  (สรุปรายละเอียดท่ีสําคัญท้ังหมดของผลงานโดยยอ) 
5. คํานํา   (การชักชวนและแนะนําเรื่องราวคราว ๆ เพ่ือการนําไปสูเนื้อเรื่อง) 
6. สารบัญ (ใชขอความตามตัวอยางเทานั้น) 
7. สารบัญภาพ (ถามี) 
8. สารบัญตาราง (ถามี) 
9. เนื้อหา บทท่ี 1 - บทท่ี 5  

เริ่มนับหนาท่ี 1 ท่ีหนาแรกของบทท่ี 1 โดยเรียงเลขหนาตามลําดับตลอดทุกหนาจนจบเนื้อหาในบทท่ี 5 
และใสเลขหนาทุกหนาตั้งแตหนาท่ี 1 ถึงหนาสุดทาย รวมใบคั่นบท (ถามี) โดยมีแนวทางการเขียน
ผลงานในแตละบท ดังนี้ 

บทท่ี 1 ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 เปนการระบุถึงความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ ความชํานาญงานท่ีสั่งสมมาใช    

ในการปฏิบัติงาน หรือการคิดริเริ่ม คิดคน สราง หรือประดิษฐข้ึนใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม โดยนํา
แนวคิด/หลักการทางวิชาการ ขอกฎหมาย ศาสตรท่ีเก่ียวของ กฎ กติกา วิธีการปฏิบัติ ท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือการใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กําหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผน
รองรับผลกระทบตาง ๆ อยางไร มาสรุปโดยยอ  

บทท่ี 2 สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 

 เปนการนําความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณในการทํางาน จากบทท่ี 1 มาใช     

ในการวิเคราะหและดําเนินงาน โดยนําเสนอสาระสําคัญ และข้ันตอนท่ีผูขอรับการประเมินไดมีบทบาท
หรือมีสวนรวมในการดําเนินการ สัดสวนเทาใด ดําเนินการอยางไรบาง 

บทท่ี 3 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 นําผลท่ีไดวิเคราะหและดําเนินงานในบทท่ี 2 มาแสดงและชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จในการนําไปปฏิบัติจริง   

วาไดผลสําเร็จเปนอยางไร ผลท่ีไดจากการนําไปใชแลวเปนอยางไร บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และสนอง
นโยบายของสวนราชการ หรือประหยัดเวลาและงบประมาณอยางไร โดยแสดงใหเห็นในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

บทท่ี 4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

 นําผลสําเร็จของงานในบทท่ี 3 มาใชในการปฏิบัติงานอยางไรบาง เกิดประโยชนจากการนําไปใชในแงใด 

เปนประโยชนกับการปฏิบัติงานราชการ/ประชาชน/ผูประกอบการ มากนอยเพียงใด และเกิดผลกระทบ
จากการดําเนินการอยางไร  

บทท่ี 5 ความยุงยากและซับซอน ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ และขอเสนอแนะ 

 ควรแสดงใหเห็นถึงความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ รวมท้ังพบปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก      

การปฏิบัติงาน ไมใชปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางระบวนการจัดทํา พรอมขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขหรือ
การพัฒนาตอยอดท่ีครอบคลุม ไมควรเขียนวา ผูเขารับการประเมินขาดความรู ประสบการณ หรือ
เจาหนาท่ี/ผูประกอบการ/ผูบริหาร ไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญ ขาดงบประมาณสนับสนุน เปนตน 
 



 

10.  บรรณานุกรม (ถามี) 
11.  ภาคผนวก (ถามี) 

- ใบคั่นภาคผนวกนับเลขหนาตอเนื่องจากหนาสุดทายของบทท่ี 5 หรือบรรณานุกรม และใสเลข
หนาดวย สวนเนื้อหาในภาคผนวกไมนับเลขหนา 

12.  แผนรองปก กระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความ 
13.  ปกหลัง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดเรียงรูปแบบเอกสารขอเสนอแนวคิด 

1. ปกนอก 
2. แผนรองปก กระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความ 
3. ปกใน 
4. เนื้อหา ตามรูปแบบและหัวขอท่ีกําหนด (เริ่มนับหนาท่ี 1 โดยเรียงเลขหนาตามลําดับตลอดทุกหนา            

จนจบเนื้อหา และใสเลขหนาทุกหนา) โดยมีแนวทางการเขียนผลงาน ดังนี ้

หลักการและเหตุผล 

 แสดงใหเห็นถึงท่ีมา เหตุผล ความจําเปน ของขอเสนอแนวคิด 

 
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

 วิเคราะหใหเห็นถึงความเปนไปได หลักการ กระบวนการ ข้ันตอนในการจัดทํา การนําไปใชปฏิบัติจริง            

และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนดําเนินการ พรอมท้ังแนวทางแกไขขอจํากัดหรือปญหาอุปสรรคนั้น 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 มีความคาดหวังวาจะไดรับประโยชนอะไรจากขอเสนอแนวคิดฯ 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของขอเสนอแนวคิดฯ ในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ โดยระบุคาเปาหมาย           

ท่ีสามารถวัดไดจริง 
5. แผนรองปก กระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความ 
6. ปกหลัง 

 
………………………………………………. 

 

 

 
 
 
 

  

ตัวอยางการจัดรูปแบบในสวนตาง ๆ 
ของการจัดทําเอกสารผลงานฯ และขอเสนอแนวคิดฯ ในหนาถัดไป 



 
 

  

ตัวอยางการจัดรูปเลมผลงานฯ  



 
 

 
 
 

ผลงาน 
เรื่อง………………………………………………………………… 

.................................................................................................... 
(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 

 
 

จัดทําโดย 
ช่ือ  -  นามสกุล................................................... 

ตําแหนง.............................. ระดับ.....................ตําแหนงเลขท่ี....... 
ฝาย/สวน/ศูนย ...................................... สํานัก/กอง/กลุม....................... 

(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 
 
 
 

ผลงานน้ีเปนสวนหน่ึงของการขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนง................................ ระดับ.............. ตําแหนงเลขท่ี..........  
ฝาย/สวน ...................................... สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย....................... 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 

ตัวอยาง การพิมพปกนอกและปกใน 



บทคัดยอ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



คํานํา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  พิมพชื่อ-นามสกลุผูขอรับการประเมิน 
วัน เดือน ป ท่ีจัดทำเลมผลงาน 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
 

บทท่ี 1 ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ  xx 
 ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
บทท่ี 2  สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน xx 
บทท่ี 3  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) xx 
บทท่ี 4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ xx 
บทท่ี 5 ความยุงยากและซับซอน ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ  xx 
 และขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม (ถามี) xx 
ภาคผนวก (ถามี) xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 

ใชรปูแบบ และขอความตามตัวอยางนี้เทานั้น 



 
 
 
 

สารบัญภาพ 
 

 หนา 
 

ภาพท่ี 1 ...............................................................  xx 
ภาพท่ี 2 ................................................................      xx 
ภาพท่ี 3 ................................................................  xx  
ภาพท่ี 4 ................................................................ xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง (ถามี) 



 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 

 หนา 
 

ตารางท่ี 1 ...............................................................  xx 
ตารางท่ี 2 ................................................................      xx 
ตารางท่ี 3 ................................................................  xx  
ตารางท่ี 4 ................................................................ xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง (ถามี) 



 
 
 

ตัวอยางการจัดรูปเลมขอเสนอแนวคิดฯ  



  
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอยางการจัดรูปแบบขอเสนอแนวคิด
  



 
 

 

ขอเสนอแนวคิดการพฒันาหรือปรับปรุงงาน 
เรื่อง  ………………………………………………………………… 

(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 
 
 

จัดทําโดย 
ช่ือ  -  นามสกุล................................................... 

ตําแหนง.............................. ระดับ.....................ตําแหนงเลขท่ี....... 
ฝาย/สวน/ศูนย ...................................... สํานัก/กอง/กลุม....................... 

(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 
 

 
ขอเสนอแนวคิดการพฒันาหรือปรับปรุงงานน้ีเปนสวนหน่ึงของการขอรับการประเมิน

ตําแหนง.............................. ระดับ.....................ตําแหนงเลขท่ี....... 
ฝาย/สวน...................................... สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย....................... 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(ขนาด 20 พอยต ตัวหนา) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

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

  ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน/ศูนย สํานัก/กอง/กลุม  

  ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตําแหนงเลขท่ี  

ฝาย/สวน/ศูนย สํานัก/กอง/กลุม  

๑. เรื่อง  

๒. หลักการและเหตุผล 
  
  
  
  

๓. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
  
  
  

๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  
  
  

๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  
  
  
 
 (ลงชื่อ)    
         ( ) 
                                                                                                  ผูขอประเมิน 
  (วันท่ี)   /          /  
 

 
หมายเหตุ : ใชรูปแบบและหัวขอตามที่กําหนด และตองพิมพลําดับหนา 

               ไวบนหวักระดาษบนดานขวา ทุกหนา  

เริ่มนับหนาท่ี 1 ท่ีหนานี้ โดยเรียงเลขหนาตามลําดับตลอดทุกหนาจนจบเนื้อหาในหนาสุดทาย 
1 
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