
เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

     ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

1.  ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน) ....................................................................................................................... 

2.  ตําแหนง (ปจจุบัน) ..................................................................................... เลขที่ตําแหนง .................. 

     งาน / ฝาย / กลุม ................................................................................................................................. 

     กอง /ศูนย / สวน /สํานัก ........................................................................... กรม ................................ 

     ดํารงตําแหนงนี้ เมื่อ .............................................................................................................................. 

     อัตราเงินเดือนปจจุบัน ........................ บาท  

3.  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ................................................................................................. 

     เลขที่ตําแหนง .......................... งาน / ฝาย / กลุม  ............................................................................ 

     กอง /ศูนย / สวน / สํานัก .......................................................................... กรม ................................ 

4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 

     เกิดวันที่ ........................ เดือน ........................................................... พ.ศ. .................... 

     อายุราชการ .................. ป ................ เดือน 

5.  ประวัติการศึกษา 

                 คุณวุฒิและวิชาเอก                   ปที่สําเร็จการศึกษา                    สถาบัน 

           (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) 

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

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถามี)    (ชื่อใบอนุญาต ................................................................................. 

     วันออกใบอนุญาต ............................................................ วันหมดอายุ ................................................. 

 

 

 

/ตอนที่ 1 ... 



-2- 
 

     ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

    ในระดับที่สูงขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) 

            วัน  เดือน  ป                       ตําแหนง                อัตราเงินเดือน               สังกัด 

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

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

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

8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

         ป พ.ศ.            ระยะเวลา                      หลักสูตร                             สถาบัน 

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

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

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

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7.  เชน  

     เปน  หัวหนาโครงการ  หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษ  เปนตน) 

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

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

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

     ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                                             วันที่ ......... / ......................... / ................  

 

 

     หมายเหตุ  ขอ 1-9  ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล  และหนวยงานการเจาหนาที ่

                   เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 

 

/ตอนที่ 2 ... 
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     ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 

     (    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     (    )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 62 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถากําหนดไว) 

     (    )  ตรงตามที่กําหนด  (ใบอนุญาต ................................................................................................) 

     (    )  ไมตรงตามที่กําหนด 

3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

     (    )  ครบตามทีก่ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

     (    )  ไมครบ  แตจะครบกําหนดในวันที่ ..............................................................................................  

4.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง   (ใหรวมถึง  

     การดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลดวย) 

     (    )  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด 

     (    )  ไมตรง 

     (    )  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณา 

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

5.  อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 

     (    )  ต่ํากวาขั้นต่ําไมเกิน 2 ขั้น 

     (    )  เทากับขั้นต่ํา 

     (    )  สูงกวาขั้นต่ํา 

6.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

     (    )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได 

     (    )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไป  แตตองใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณา 

              ในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 

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

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

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

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

                                                       วันที่ ................................................................... 

 



เอกสารหมายเลข 2 

แบบแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป 
 

                      ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  (นับแตวันที่แจงใหสงเอกสารประกอบการคัดเลือก) 
 

     1.  รอบปที่ 1  ระหวางวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .................  ถึงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 

          หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

 

งาน /โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(ผลผลิตและผลลัพธ) 
ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

      

 



เอกสารหมายเลข 2 

แบบแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป 
 

                      ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  (นับแตวันที่แจงใหสงเอกสารประกอบการคัดเลือก) 
 

     2.  รอบปที่ 2  ระหวางวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .................  ถึงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 

          หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

 

งาน /โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(ผลผลิตและผลลัพธ) 
ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

      

 



เอกสารหมายเลข 2 

แบบแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป 
 

                      ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  (นับแตวันที่แจงใหสงเอกสารประกอบการคัดเลือก) 
 

     3.  รอบปที่ 3  ระหวางวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .................  ถึงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 

          หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

 

งาน /โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(ผลผลิตและผลลัพธ) 
ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

      



เอกสารหมายเลข 3 

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1.  ชื่อผลงาน ................................................................................................. 

2.  ระยะเวลาที่ดําเนินการ ............................................................................. 

3.  ความรูทางวิชาการ หรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินงาน 

     1.  ............................................................................................................ 

     2.  ............................................................................................................ 

     3.  ............................................................................................................ 

     4.  ............................................................................................................ 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน 

     1.  ............................................................................................................ 

     2.  ............................................................................................................ 

     3.  ............................................................................................................ 

     4.  ............................................................................................................ 

5.  ผูรวมดําเนินงาน (ถามี) 

     1.  ............................................................................  สัดสวนของผลงาน ............................................. 

     2.  ............................................................................  สัดสวนของผลงาน ............................................. 

     3.  ............................................................................  สัดสวนของผลงาน ............................................. 

6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ  (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน) 

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

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

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

7.  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

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

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

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

8.  การนําไปใชประโยชน 

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

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

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

9.  ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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



-2- 
 

10.  ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

                                                                                           ผูเสนอผลงาน 

                                                                      วันที่ ......................................................... 
 

                    ขอรับรองวาสัดสวน หรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ

เปนจริงทุกประการ 
 

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

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

         วันที่ .....................................................                     วันที่ ................................................... 
 

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

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

         วันที่ .....................................................                      วันที่ ................................................... 
 

                    ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง 

ทุกประการ   
 

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

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

     ตําแหนง .....................................................                ตําแหนง .................................................. 

    (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)                ผูอํานวยการสํานัก / กอง ........................ 

        วันที่ .....................................................                      วันที่ ................................................... 
 

 

 

หมายเหตุ  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ผูเสนอผลงาน 

               อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 

/เอกสารหมายเลข 4 ... 



เอกสารหมายเลข 4 
 

ขอเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ของ ......................................................................... 

เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ........................................................... เลขที่ตําแหนง .................. 

สํานัก /กอง ........................................................................................................ 
 

เรื่อง ................................................................................................................... 
 

                หลักการและเหตุผล 

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

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

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

                บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ 

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

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

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

                ผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

                ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

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

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

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

 

 

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

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

                                                                                           ผูเสนอแนวคิด 

                                                                       วันที่ ......................................................... 

 

 

/เอกสารหมายเลข 5 ... 



เอกสารหมายเลข 5 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล     (โดยผูบังคับบัญชา  2  ระดับ) 
 

ชื่อผูขอรับการประเมิน .......................................................  ตําแหนง ............................... ระดับ .......... 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ............................................................................. ระดับ .......... 

สวนราชการ ................................................................................................................................................ 
 

 

     ตอนที่ 1  องคประกอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคล คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ ์ พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  

     -  พยายามปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหดีและถูกตอง   

     -  มีความมานะอดทน  ขยันหมั่นเพียรและตรงตอเวลา   

     -  มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ  และสามารถสงงานไดตาม   

        กําหนดเวลาอยางถูกตอง 
  

     -  แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อประสบพบเห็นเหตุที่กอใหเกิด 

        การสูญเปลา  หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 
  

     -  กําหนดเปาหมายหรือขั้นตอนในการทํางานของตนเองใหสามารถบรลุ 

         เปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงาน/กอง/ 

         สํานักที่รับผิดชอบ 

  

     -  มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงาน เพื่อให 

         ไดงานที่มีคุณภาพ 
  

     -  พัฒนาตนเองเพื่อทํางานใหดีขึ้น  เร็วขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

     -  พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนระบบ หรือวิธีการทํางานของหนวยงาน เพื่อให 

         ไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  

2.  บริการที่ดี  15  

     -  ใหบริการที่เปนมิตร  เชน  ใหคําแนะนําและคอยติดตามเรื่องให  เมื่อ 

        ผูรับบริการมีคําถามขอเรียกรอง หรือขอรองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวกับ 

        ภารกิจของหนวยงาน 

  

     -  สื่อสารขอมูลไดชัดเจน   

     -  เต็มใจชวยเหลือ  เชน หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการ 

        อยางรวดเร็ว  เต็มใจ  ไมบายเบี่ยง  ไมแกตัว  หรือปดภาระ  คอยให 

        ขอมูล  ขาวสาร  ความรูที่เกี่ยวกับงานที่ใหบริการอยู 

  

     -  เอื้อเฟอแสดงน้ําใจ    
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  

     -  กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพ 

         ของตน  
  

     -  รอบรูเทาทันเทคโนโลยี หรือองคความรูใหม  ในสาขาอาชีพของตนและ 

        ที่เกี่ยวของ 
  

     -  สามารถนําวิชาการ  ความรู  หรือเทคโนโลยีใหม มาประยุกตใหใน 

        การปฏิบัติงานได 
  

     -  มีการสั่งสมความรูใหมๆ  อยูเสมอและเล็งเห็นประโยชน ความสําคัญ 

        ขององคความรู  เทคโนโลยีใหมๆ  ที่สงผลกระทบตองานของตนในอนาคต 
  

     -  มีความรู  ความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการ  และสามารถนําความรูไป 

        ปรับใชใหปฏิบัติไดจริง 
  

4.  จริยธรรม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  

     -  ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส  ซื่อสัตยสุจริต  ถูกตองตามหลัก 

         กฎหมาย  จริยธรรม  และระเบียบวินัย 
  

     -  แสดงความคิดเห็นของตนเองตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผยตรงไปตรงมา   

     -  รักษาวาจามีสัจจะเชื่อถือได  พูดอยางไรทําอยางนั้น   

     -  ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพไมเบี่ยงเบนดวยอคติ  

         หรือผลประโยชนสวนตน 
  

     -  ตัดสินใจในหนาที่  ปฏิบัติราชการดวยความถูกตองโปรงใส  เปนธรรม 

         แมผลของกรปฏิบัติหนาที่อาจสรางความไมพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของ  

         หรือเสียผลประโยชน 

  

5.  ความรวมแรงรวมใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  

     -  ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ  สนับสนุนการตัดสินใจในกลุม   

     -  สรางสัมพันธ  เขากับผูอื่นในกลุมไดดี   

     -  เอื้อเฟอเผื่อแผใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี   

     -  รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม  เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึง 

        ผูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 
  

     -  ประมวลความคิดเห็นตางๆ  มาใชประกอบการตัดสินใจ หรือ 

        วางแผนงานรวมกันในทีม  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

6.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 15  

     -  วิเคราะหสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใดๆ   

     -  วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธ ี   

     -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม   

     -  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา 

        (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 
  

7.  วิสัยทัศนหรือคุณลักษณะอื่นๆ  (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 10  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                        รวม 100  

 

 

หมายเหต ุ ขอ 7.  ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะอื่นๆ  หรือจะกําหนดเปนวิสัยทัศนไดตาม 

               ความเหมาะสม  ในกรณีเลือกกําหนดคุณลักษณะอื่นๆ  ใหระบุคุณลักษณะที่ประเมินดวย 

 

 

 

 

 

/ตอนที่ 2 ... 
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     ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

     ความเห็นของผูประเมิน 

     (    )  ผานการประเมิน     (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 65) 

     (    )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ  65 ) 

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

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

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

                                                           (ลงชื่อผูประเมิน) .............................................................. 

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

                                                                  (ตําแหนง) ............................................................... 

                                                                       (วันที่) ............... / ....................... / ................ 

     ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ 

     (    )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

     (    )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ในแตละรายการ  ดังนี้ 

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

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

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

                                                           (ลงชื่อผูประเมิน) .............................................................. 

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

                                                                  (ตําแหนง) ............................................................... 

                                                                       (วันที่) ............... / ....................... / ................ 

 

 

     หมายเหตุ  กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ  เห็นควรใหผานการประเมิน  ใหนําเสนอผลงานเพื่อ 

                   ขอรับการประเมินได 

 

/ความเห็น ... 
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     ความเห็นของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 57  

     (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน) 

     (    )  ผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล) 

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

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

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

     (    )  ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล) 

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

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

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

 

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

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

                                                                  (ตําแหนง) ............................................................... 

                                                                       (วันที่) ............... / ....................... / ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 6 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล 

ชื่อ-สกุล.......................................................................ตําแหนง................................................................................ 
สังกัด......................................................................................................................................................................... 
ขอประเมินตําแหนง....................................................................................ระดับ..................................................... 

มีความประสงคขอใหพิจารณานับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งมีลักษณะหนาที ่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่ขอประเมิน สําหรับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อตําแหนง/สังกัด ชวงเวลาการดํารง
ตําแหนง 

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

 ตําแหนง................. 
ระดับ...................... 
สังกัด...................... 

ตั้งแตวันที่....................... 
ถึงวันที่............................ 
รวม...........ป..........เดือน 

- หนาที่ความรับผิดชอบ.................... 
(อํานาจหนาที่และงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ) 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(ความยุงยาก ซับซอน และคุณภาพ 
ของงาน หรือลักษณะอื่นๆ ของ 
งานที่ทํา) 

 

หมายเหตุ : แนบสําเนาคําสั่งตามที่ระบุไวในชองหมายเหตุ ตอทายแบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงาน 
ในตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลนี้ 

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

(ตําแหนง).............................................................. 
วันที่....................................................................... 

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

(ตําแหนง).............................................................. 
วันที่....................................................................... 

หมายเหต ุ: ตองเปนผูบังคับบัญชาในขณะที่ปฏิบัติงานตามรายการที่ระบุ 
 
 
 
 


