




 
 
 
 
 

ประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
____________________ 

ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทท่ัวไป ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 และ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 13 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 28 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แกไขและ
ซักซอมหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการ กําหนดให อ.ก.พ. กรม กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคล รวมถึงเกณฑการตัดสิน เพ่ือเลื่อนขาราชการไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส นั้น  

เพ่ือใหการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน
และระดับอาวุโส ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว มีประสิทธิภาพ 
ถูกตอง เปนธรรม และเกิดประโยชนตอสวนราชการในการบริหารอัตราวาง อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส  
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้  
1. คุณสมบัติของบุคคล  

ผูขอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป สําหรับระดับชํานาญงาน 
ตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ียื่นคําขอประเมิน และสําหรับระดับอาวุโสตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ี 
ปดรับสมัครขาราชการเขารับการประเมิน ดังนี้ 

1.1 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

1.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ไมนอยกวา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบได
ไมต่ํากวา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ดังนี้ 

ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส 

ดํารงตําแหนง
ระดับปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอยกวา 

6 ป กรณีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงานมาแลว 
ไมนอยกวา 6 ป 

5 ป กรณีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
4 ป กรณีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 

 
1.3 ปฏิบัต…ิ 

  

(สําเนา) 
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1.3 ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง หรือท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

1.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือท่ี ก.พ. กําหนด
เพ่ิมเติม 

2. การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 

2.1 องคประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล  
องคประกอบการพิจารณา น้ําหนักคะแนน 

1) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

30 

2) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

30 

3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 40 
รวม 100 

  2.2 วิธีการในการประเมินบุคคล  
ใหคณะกรรมการประเมินที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง ดําเนินการ

ประเมินบุคคลจากองคประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล ขอ 2.1 โดยวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
ตามแบบประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  
ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ และอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอ่ืน 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีคณะกรรมการประเมินเห็นสมควร เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได 

2.3 เกณฑการตัดสิน 
ผูขอประเมินจะตองผานการประเมินในแตละองคประกอบ ตามขอ 2.1 โดยไดคะแนน

ในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60  
จึงจะถือวาเปนผูผานการประเมิน โดยผลการพิจารณา จําแนกเปน 3 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณีผานการประเมิน โดยไมตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมผลงาน ใหแตงตั้งไดไมกอน
วันท่ีผานการประเมิน 

(2) กรณีผานการประเมิน โดยตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมผลงาน ผูขอประเมินตองแกไข
เ พ่ิมเติมผลงานตามมติของคณะกรรมการฯ  โดยกําหนดระยะเวลาการแก ไขเ พ่ิมเ ติมผลงานได 
ไมเกิน 20 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีหนวยงานไดรับแจงผลการประเมินจากกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล และ
เม่ือผูขอประเมินจัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงาน (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) นั้น ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเรียบรอยแลว 
ใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีผานการประเมิน  

ทั้งนี้ กรณีผู ขอประเมินไมสามารถปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมผลงาน และจัดสง 
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ไดภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด  
ผูขอประเมินตองเขาสูกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการประเมินบุคคลใหมอีกครั้ง 

(3) กรณีไมผานการประเมิน ผูขอประเมินตองเขาสูกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการ
ประเมินบุคคลใหมอีกครั้ง 

2.4 ข้ันตอน... 
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2.4 ข้ันตอนการดําเนินการประเมินบุคคล 
(1) ใหหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

สํารวจขอมูลคุณสมบัติของบุคคลในหนวยงาน ตามขอ 1. ของหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้  
(2) ใหหนวยงานแจงผูท่ีมีคุณสมบัติของบุคคลครบถวน จัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงาน 

เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน พรอมท้ังแจงใหผูบังคับบัญชาระดับกอง
หรือเทียบเทา ตรวจสอบและลงนามรับรองผลการปฏิบตัิราชการ และผลงานของผูขอประเมิน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  

(3) ใหหนวยงานจัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานของผูขอประเมินท่ีมีคุณสมบัติ
ของบุคคลครบถวนไปยังกลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล พรอมดวยหนังสือนําสงเปนลายลักษณอักษร  

(4) คณะกรรมการประเมินท่ีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง พิจารณา
ประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ และเสนอชื่อผูผานการประเมินตอ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุพรอมท้ังเหตุผลท่ีสมควรแตงตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

(5) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาผูผานการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินเสนอ  
หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งก็ใหดําเนินการแตงต้ังตามท่ีกําหนดในขอ 2.3 
(1) หรือ (2) ตอไป 

3. การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

3.1 องคประกอบการพิจารณาประเมินบคุคล 
องคประกอบการพิจารณา น้ําหนักคะแนน 

1) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

20 

2) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

20 

3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 20 
4) ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ เชน ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

ประวัติการดํารงตําแหนงสําคัญท่ีผานมา เปนตน 
20 

5) องคประกอบอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง เชน วิสัยทัศน 
ทัศนคติ ภาวะการนํา การสื่อสารโนมนาวและปฏิสัมพันธท่ีด ีเปนตน 

20 

รวม 100 

3.2 วิธีการในการประเมินบุคคล  
ใหคณะกรรมการประเมินท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง ดําเนินการ

ประเมินบุคคลจากองคประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล ขอ 3.1 โดยวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
ตามใบสมัครเพ่ือขอประเมินบุคคลและผลงาน สําหรับคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ และอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือ
วิธีการอยางอ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีคณะกรรมการประเมินเห็นสมควร เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาเพ่ิมเติมได 

3.3 เกณฑการตัดสิน  
ผูขอประเมินท่ีจะไดรับการคัดเลือกตองผานการประเมินตามลําดับ ดังนี้  
(1) ผูขอประเมินจะตองผานการประเมินในแตละองคประกอบ ตามขอ 3.1 โดยไดคะแนน

ในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60   

(2) กรณี... 





 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 

เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 

 

 

ของ 

 

นาย / นาง / นางสาว.................................................................................. 

ตําแหนง......................................................... ตําแหนงเลขที่...................... 

สวนราชการ....(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สาํนัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)...... 

(ปฏิบัติราชการที่..(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี)..) 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงต้ัง 

 

 

ใหดํารงตําแหนง.............................................. ตําแหนงเลขที่....................... 

สวนราชการ....(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สาํนัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)...... 

(ปฏิบัติราชการที่..(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี)..) 

 
  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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ขอมูลบุคคล 

 

1. ชื่อ  (ผูขอประเมิน)           

2. ตําแหนง (ปจจุบัน)       ตําแหนงเลขท่ี    
สวนราชการ    (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)   
(ปฏิบัติราชการท่ี  (ระบุ งาน/กลุม, สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี)) ) 

 ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี   เดือน     พ.ศ.    
 อัตราเงินเดือนปจจุบัน    บาท 

3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   (ดาน  ) ตําแหนงเลขท่ี   
สวนราชการ    (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)   

 (ปฏิบัติราชการท่ี  (ระบุ งาน/กลุม, สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี)) )  

4. ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันท่ี    เดือน   พ.ศ.   รวมอาย ุ ป  เดือน         วัน 

 (นับถึงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  )   
 อายุราชการ  ป  เดือน  วัน  
 (วันท่ี เดือน  พ.ศ.  ถึงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ) 
 โทรศัพทท่ีทํางาน   โทรศัพทมือถือ    Line ID :   
 หมายเหตุ : อายุตัวและอายุราชการนับถึงวันท่ียื่นคําขอประเมิน 

5. ประวัติทางวินัย  
 เคยมีความผิดทางวินัย  
 อยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย  
 ไมเคยมีความผิดทางวินัย 

6. ประวัติการศึกษา     
คุณวุฒิและวิชาเอก วัน เดือน ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

ระบุชื่อคุณวุฒิใหครบถวน ถูกตองตาม
ใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร/ 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 

 

ระบุวัน เดือน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ท่ีปรากฏในประกาศนียบัตร/ 

ใบปริญญาบัตร 

ระบุชื่อสถาบัน 
ใหตรงกับใบประกาศนียบัตร/ 
ใบปริญญาบัตร/Transcript 

หมายเหตุ : แนบสําเนาใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร และ Transcript พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
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7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดทุกรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตาม ก.พ. 7 เชน การเลื่อนระดับ โอน ยาย ลาออก บรรจุกลับ การเปลี่ยนแปลงสวนราชการ ฯลฯ เปนตน)  

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

(ตัวอยาง) 
1 ม.ค. 2561 

(ตัวอยาง) 
นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

(ตัวอยาง) 
11,500 

(ตัวอยาง) 
กลุมกํากับมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอม 1  กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(ปฏิบัติราชการท่ีศูนยสนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี 1 อีกหนาท่ีหนึ่ง) 

1 ต.ค. 2564 

 

 

นายชางโยธาปฏิบัติงาน 15,500 

 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(ปฏิบัติราชการท่ีกลุมมาตรฐาน
อาคารและสภาพแวดลอม 
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1) 

8. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

8.1 หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

(ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ 

คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีภายในหนวยงาน โดยตองมีการปฏิบัติงานดังกลาวตามขอเท็จจริง กรณีท่ียังไมมี

รายละเอียดของตําแหนงในแบบบรรยายลักษณะงานของกรม หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีภายใน

หนวยงานอยางชัดเจน ใหระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... 
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม (ถาไมมีใหตัดหัวขอนี้ออกได) 

(ใหระบุเฉพาะกรณีท่ีหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน หรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง แลวแต
กรณี ยังไมครอบคลุมหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดปฏิบัติตามขอเท็จจริง) 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................    
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................     
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8.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

(ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยการระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เฉพาะกรณีท่ียังไมมีรายละเอียดของ

ตําแหนงในแบบบรรยายลักษณะงานของกรม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 
 

9. ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ป 

ลําดับ

ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หนวย

นับ 

ปริมาณงาน หมาย

เหตุ ปงบประมาณ 

พ.ศ............... 

ปงบประมาณ 

พ.ศ............... 

ปงบประมาณ 

พ.ศ............... 
หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว 

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ :  
1. ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับ 

การแตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2562, 2563 และ 2564 เปนตน 

2. กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอ
ผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
การเสนอผลงานใหเสนอผลงานของ ปงบประมาณ  2561 คือ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2562 คือ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2563 คือ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63  (6 เดือน) 
 ปงบประมาณ  2564 คือ 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64  (6 เดือน) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
                                                     (ลงชื่อ)........................................(ผูขอประเมิน) 

                                            (.......................................) 
                    วันท่ี............................................... 
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การตรวจสอบคุณสมบตัขิองบุคคล 
 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (    )  ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (    )  ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

แตไดรับการยกเวนจาก ก.พ. ตามหลักเกณฑ/หนังสือ.................................................................. 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
      (    )  ครบตามท่ีกําหนด…………….ป โดยไดรับวุฒิ....................... (ปวช. 6 ป/ ปวท. 5 ป/ ปวส. 4 ป) 

 (    )  ไมครบตามท่ีกําหนด แตเคยไดรับการจางใหปฏิบัติงานเปนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 

หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีท่ีไดรับการพิจารณาสิทธิประโยชนในการนับระยะเวลาและผล 

การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด รวม...........ป...........เดือน...........วัน 

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

3. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  (    )  ครบตามท่ีกําหนด 

  (    )  ไมครบตามท่ีกําหนด 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (    )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (    ) ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล)............................................................................................ 

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

 

 

                                                    (ลงชื่อ) ...............................................................(ผูตรวจสอบ) 

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

                                                ตําแหนง  ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

                                                                วันท่ี ................................................. 

 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไดท่ี 

https://www.ocsc.go.th/job/specification/officer 
2. สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูขอประเมินท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรองไดท่ี 

https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 
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คํารับรองผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา 

ไดตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ...........ระบุชื่อผูขอรับการประเมิน............................. 
ท่ีเสนอเรียบรอยแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                              (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                                             ตําแหนง................................................................. 

       (หัวหนากลุม/งาน/ฝาย ตามโครงสรางกรมฯ) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                ตําแหนง................................................................. 
 (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปตามโครงสรางกรมฯ) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
 
คํารับรองผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีเคยดํารงตําแหนง (ถามี) 
(เฉพาะกรณีท่ีผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ป ในหนวยงานท่ีดํารงตําแหนงปจจุบันไมมีหรือไมครบถวน) 

ไดตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ...........ระบุชื่อผูขอรับการประเมิน............................. 
ท่ีไดเสนอใหประเมินในขณะท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง......................................................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................................................. 
ในระหวางวันท่ี.......1..ตุลาคม.................................ถึงวันท่ี............................................................................... 
เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                        (.............................................................) 
 ตําแหนง...................................................................... 
 (ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปของ 
  หนวยงานท่ีผูขอรับการประเมินเคยดํารงตําแหนง) 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 
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แบบเสนอผลงานที่สําคัญ/ผลงานเดน 

1. เรื่อง             
(ระบุชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน ไมเกิน 3 ป และตองสอดคลองกับลักษณะงานและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
2. ระยะเวลาการดําเนินงาน (ตัวอยาง เชน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (1 ป))  
3. ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 (ระบุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการใชความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
              
              
              
4. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินงาน และเปาหมายของงาน (ความยาว 1 – 5 หนากระดาษ A4) 
 4.1 สรุปสาระสําคัญ  
 (ระบุเหตุผลความจําเปน/ความสําคัญท่ีนํามาสูการดําเนินงานในเรื่องนี้) 
            
            
             

4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
(ระบุข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดําเนินงานโดยละเอียด) 

            
            
             

4.3 เปาหมายของงาน 
 (ระบุเปาหมายของงานท่ีผูขอประเมินคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ ซ่ึงสามารถ

ปรากฏผลท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม)  
            
            
             

5. ผลสําเร็จของงาน  
(ระบุผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงตอง

สอดคลองกับเปาหมายของงาน) 
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6. การนําไปใชประโยชน 
 (ระบุวาผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลใด หนวยงานใด 
หรือเกิดประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชน และสังคมอยางไรบาง) 
            
             
             

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
(ระบุปญหาและอุปสรรค หรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน รวมถึงสาเหตุของปญหาวาเกิดจาก

สาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง ปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว  
หากปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนและยังไมไดรับการแกไข สามารถนําไประบุไวภายใตหัวขอขอเสนอแนะ) 
            
            
             

8. ขอเสนอแนะ 
(ผูขอประเมินมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางไร เพ่ือไมให

เกิดปญหาอุปสรรคนั้นอีก และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนไดอยางไรบาง) 
            
            
             
9. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
 9.1    (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 9.2     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 9.3     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    

10. บทบาทของผูขอประเมินและผูรวมดําเนินงาน (ระบุขอมูลใหสอดคลองกับขอ 4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน) 
  10.1 บทบาทของผูขอประเมิน  
            
            
             

 10.2 บทบาทของผูรวมดําเนินงาน  
            
            
             

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)............................................... 
(...............................................) 

ผูขอประเมิน 
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ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถามี) 

รายชื่อและตําแหนงผูมีสวนรวมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 

  (ลงชื่อ).................................................. 
  (................................................) 
ตําแหนง (หัวหนากลุม/งาน/ฝาย ตามโครงสรางกรมฯ) 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
 (...............................................) 

ตําแหนง  (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
ตามโครงสรางกรมฯ) 

  



เอกสารอางอิง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



 

ภาคผนวก 

- วุฒิการศึกษา (สําเนาใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 

- คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน (ถามี) 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม (ถามี) 

 



  
ใบสมัครเพ่ือขอประเมินบุคคลและผลงาน 

สําหรับคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

-กรุณากรอกใบสมัครโดยการพิมพเทานั้น- 
 

1. ชื่อ (ผูขอประเมิน)                                                                                                       . 

2. ตําแหนง (ปจจุบัน)                                                            ตําแหนงเลขท่ี                          . 
สวนราชการ  (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)                  . 
(ปฏิบัติราชการท่ี  ((ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี))           .    
ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี                                   เดือน                                 พ.ศ.                     .  
อัตราเงินเดือนปจจุบัน                                 บาท 

3. ขอสมัครเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (ระบุไมเกิน 3 ตําแหนง โดยเรียงลําดับความสําคัญ) 
3.1 ตําแหนง                                                           ตําแหนงเลขท่ี                                 . 

สวนราชการ  (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)         . 
(ปฏิบัติราชการท่ี  ((ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี))   .    

3.2 ตําแหนง                                                           ตําแหนงเลขท่ี                                 . 
สวนราชการ  (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)         . 
(ปฏิบัติราชการท่ี  ((ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี))   .    

3.3 ตําแหนง                                                           ตําแหนงเลขท่ี                                 . 
สวนราชการ  (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)         . 
(ปฏิบัติราชการท่ี  ((ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) (ถามี))   .    

4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7)  

เกิดวันท่ี          เดือน                             พ.ศ.                รวมอายุ          ป        เดือน        วัน  
(นับถึงวันท่ี             เดือน                      พ.ศ.             ) 
อายุราชการ                   ป                    เดือน               วัน  
(วันท่ี         เดือน               พ.ศ.              ถึงวันท่ี            เดือน                   พ.ศ.             ) 

 โทรศัพทท่ีทํางาน   โทรศัพทมือถือ    Line ID :   
หมายเหตุ : อายุตัวและอายุราชการนับถึงวันท่ียื่นคําขอประเมิน 

5. ประวัติทางวินัย 

 เคยมีความผิดทางวินัย 
 อยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
 ไมเคยมีความผิดทางวินัย  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปถาย 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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6. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก วัน เดือน ป ท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 
 

ระบุช่ือคุณวุฒิใหครบถวน ถูกตอง ตาม
ประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร/ 

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 

 

ระบุวัน เดือน ป ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ท่ีปรากฏในใบประกาศนียบัตร/ 

ใบปริญญาบัตร 
 

 

ระบุช่ือสถาบันใหตรงกับ 
ใบประกาศนียบัตร/ 

ใบปริญญาบัตร/Transcript 
 

หมายเหตุ : แนบสําเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ Transcript พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดทุกรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตาม ก.พ.7 เชน การเลื่อนระดับ โอน ยาย ลาออก บรรจุกลับ การเปลี่ยนแปลงสวนราชการ ฯลฯ เปนตน)  

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

(ตัวอยาง) 
1 ม.ค. 2552 

 

(ตัวอยาง) 
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

 

(ตัวอยาง) 
13,285 

 

(ตัวอยาง) 
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
กองวิศวกรรมการแพทย 
(ปฏิบัติราชการท่ีกลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย 
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1) 

1 ม.ค. 2558 
 

นายชางเทคนิคชํานาญงาน 
 

18,110 
 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
กองวิศวกรรมการแพทย 
(ปฏิบัติราชการท่ีกลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย 
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1) 

1 ต.ค. 2564 
 

นายชางเทคนิคชํานาญงาน 
 

25,000 
 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
กองวิศวกรรมการแพทย 
(ปฏิบัติราชการท่ีกลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย 
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1) 

8. ประวัติการฝกอบรมดูงาน 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

ระบุเฉพาะป พ.ศ. 
เชน  

2562 
 

ระบุเฉพาะระยะเวลา 
เชน 
3 วัน 

 

ระบุเฉพาะชื่อหลักสูตร/
วิชาท่ีฝกอบรมหรือ

ศึกษาดูงาน 

ระบุชื่อสถาบัน/หนวยงานท่ีจัด
อบรมหรือดูงาน 
*ไมใชสถานท่ีท่ีไปอบรมหรือดูงาน  
 

2563  
 

  

2564  
 

  

 

 

9. ผลงานเดน... 
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9. ผลงานเดน/รางวัลเกียรติยศ (ใหแนบหลักฐาน (ถามี)) 

ป พ.ศ. ผลงานเดน/รางวัลเกียรติยศ สถาบัน 

ระบุเฉพาะป พ.ศ. เชน  
2562 

 

ระบุเฉพาะชื่อผลงานเดน/รางวัล
เกียรติยศ 

ระบุชื่อสถาบัน/หนวยงานท่ีท่ีเปนผลงาน
เดนหรือหนวยงานท่ีไดรับรางวัลเกียรติยศ 
  
 

2563   
 
 

2564   
 
 

10. ประสบการณในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนา
โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)  

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

11. ผล... 
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11. ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ป  

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ 

หนวยนับ 

ปริมาณงาน 

หมาย
เหตุ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.         . 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.         . 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.         . 

หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ  :  
1. ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาทีค่วามรับผดิชอบของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูขอ
ประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2562, 2563 และ 2564 เปนตน  

2. กรณีที่ระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาที่ลาศึกษา และใหเสนอผลงานของ 
ปถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64  
การเสนอผลงานใหเสนอผลงาน ปงบประมาณ 2561  คือ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 61 (1 ป) 
    ปงบประมาณ 2562 คือ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 (1 ป)  
    ปงบประมาณ 2564  คือ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 (6 เดือน)  
    ปงบประมาณ 2564  คือ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 (6 เดือน)  
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12. วิสัยทัศน (การบริหารงาน/การพัฒนางาน/การปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน) 

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ  
หากตรวจสอบภายหลังแลวพบวาขอความดังกลาวเปนเท็จหรือไมถูกตองจะถือวาหมดสิทธิ์เขารับการเมินและ
หากไดรับการพิจารณาคัดเลือกแลวจะถือวาเปนโมฆะ  

 

 (ลงชื่อ)                                       (ผูขอประเมิน)  
          (                                     ) 
ตําแหนง                                        . 
วันท่ี                                            . 
 
 

คํารับรอง/ความเห็นผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
                                                                                                                            . 
                                                                                                                            . 

 
 

 (ลงชื่อ)                                        .  
          (                                     ) 
ตําแหนง                                        . 

                                                      (ผูอํานวยการระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปตามโครงสรางกรมฯ) 
วันท่ี                                            . 
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แบบเสนอผลงานที่สําคัญ/ผลงานเดน 

1. เรื่อง             
(ระบุชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน ไมต่ํากวาระดับชํานาญงาน และตองสอดคลองกับลักษณะงาน
และหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
2. ระยะเวลาการดําเนินงาน (ตัวอยาง เชน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (1 ป))  
3. ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 (ระบุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการใชความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
              
              
              
4. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินงาน และเปาหมายของงาน (ความยาว 1 – 5 หนากระดาษ A4) 
 4.1 สรุปสาระสําคัญ  
 (ระบุเหตุผลความจําเปน/ความสําคัญท่ีนํามาสูการดําเนินงานในเรื่องนี้) 
            
            
             

4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
(ระบุข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดําเนินงานโดยละเอียด) 

            
            
             

4.3 เปาหมายของงาน 
 (ระบุเปาหมายของงานท่ีผูขอประเมินคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ ซ่ึงสามารถ

ปรากฏผลท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม)  
            
            
             

5. ผลสําเร็จของงาน  
(ระบุผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงตอง

สอดคลองกับเปาหมายของงาน) 
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6. การนําไปใชประโยชน 
 (ระบุวาผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลใด หนวยงานใด 
หรือเกิดประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชน และสังคมอยางไรบาง) 
            
             
             

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
(ระบุปญหาและอุปสรรค หรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน รวมถึงสาเหตุของปญหาวาเกิดจาก

สาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง ปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว  
หากปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนและยังไมไดรับการแกไข สามารถนําไประบุไวภายใตหัวขอขอเสนอแนะ) 
            
            
             

8. ขอเสนอแนะ 
(ผูขอประเมินมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางไร เพ่ือไมให

เกิดปญหาอุปสรรคนั้นอีก และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนไดอยางไรบาง) 
            
            
             
9. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
 9.1    (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 9.2     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 9.3     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    

10. บทบาทของผูขอประเมินและผูรวมดําเนินงาน (ระบุขอมูลใหสอดคลองกับขอ 4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน) 
  10.1 บทบาทของผูขอประเมิน  
            
            
             

 10.2 บทบาทของผูรวมดําเนินงาน  
            
            
             

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
(ลงชื่อ)............................................... 

(...............................................) 
ผูขอประเมิน 
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ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถามี) 

รายชื่อและตําแหนงผูมีสวนรวมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 
  (ลงชื่อ).................................................. 

  (................................................) 
ตําแหนง (หัวหนากลุม/งาน/ฝาย ตามโครงสรางกรมฯ) 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
 (...............................................) 

ตําแหนง  (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
ตามโครงสรางกรมฯ) 
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ภาคผนวก 

- วุฒิการศึกษา (สําเนาใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 

- คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน (ถามี) 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม (ถามี) 
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