






















































 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล 
เพื่อเลือ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส 
ของ 

 
ชื่อ – สกลุ ............................................................................................................. 
ตำแหน่ง ............................................................................................................... 
เลขที่ตำแหน่ง.........................สังกดั ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...............................................
เลขที่ตำแหน่ง................... สังกัด ........................................................................... 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล 
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส 
 

 แบบพิจารณาข้อมลูบุคคล 

 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 

 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง    
     (เฉพาะกรณีที่ตอ้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาในการดำรง 
     ตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล 
 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินบุคคลเป็นผู้กรอกข้อมูล) 
 
 

1. ชื่อ-สกุล ผู้ขอประเมินบุคคล........................................................................................................... .............. 
 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน ............................................................ .ระดับ ....................เลขที่ตำแหน่ง …………………. 
    สังกัด ................................................................................................................................................................................... 
    เบอร์โทรศัพท์ ..............................................................................E-mail ………………………………………………………….. 
 

3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง .................................ระดับ ....................เลขที่ตำแหน่ง …………………. 
    สังกัด .................................................................................................................................................................................... 
 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิดวันที.่............................. เดือน .................พ.ศ. .....................................  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    
 

5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปที่บันทึกไว้ใน ก.พ.7) 
         คุณวุฒิ            วิชาเอก    วันเดือนปีท่ีสำเร็จการศึกษา     สถาบัน 
 ..........................................       ...........................................    ................................................... ....................................... 
 ..........................................       ...........................................    ................................................... ....................................... 
 ..........................................       ...........................................    ................................................... .......................................  
 
 

6. ประวัติการรับราชการ (ให้เริ่มจากการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง 
    ในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ เช่น การย้าย  การโอน หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ)  
 วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด 
 ………………………….... ……………………………………………... …………………….  ……………………………………………… 
 ………………………….... ……………………………………………... …………………….  ………………………………………………. 
 ………………………….... ……………………………………………... …………………….  ………………………………………………. 
 ………………………….... ……………………………………………... …………………….  ………………………………………………. 
 
 7. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างาน 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

8. ประวัติ.... 
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8. ประวัติทางวินัย 
    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  
    เคยถูกลงโทษทางวินัย 
        (   ) ภาคทัณฑ์ ตามคำสั่ง ................................................................................................................... 
        (   ) ตัดเงินเดือน ตามคำสั่ง ....................................................................................................... ......... 
        (   ) ลดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน ตามคำสั่ง............................................................................................  
    กำลังอยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
 

9. ผลการปฏิบัติราชการ  (ผลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ เรียงจากปีงบประมาณปัจจุบันเป็นต้นไป)  
   9.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ................................  
         ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ....................... (ต.ค. – มี.ค.) ร้อยละ .....................................  
         ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......................... (เม.ย.– ก.ย.) ร้อยละ ..................................... 
   9.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  
         ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ....................... (ต.ค. – มี.ค.) ร้อยละ .....................................  
         ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......................... (เม.ย.– ก.ย.) ร้อยละ ..................................... 
   9.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  
         ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ....................... (ต.ค. – มี.ค.) ร้อยละ .....................................  
         ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......................... (เม.ย.– ก.ย.) ร้อยละ ..................................... 
   9.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. ................................  
         ครัง้ที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ....................... (ต.ค. – มี.ค.) ร้อยละ .....................................  
         ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......................... (เม.ย.– ก.ย.) ร้อยละ ..................................... 
   9.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  
         ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ....................... (ต.ค. – มี.ค.) ร้อยละ .....................................  
         ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......................... (เม.ย.– ก.ย.) ร้อยละ ..................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
   
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................... ผู้ขอประเมินบุคคล 
                                                           (……….……………………………………….) 
                                                    ตำแหน่ง ....................................................... 
                                                    วันที่........... เดอืน........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2... 
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 ตอนที ่2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบ) 
 

 
     1. คุณวุฒิการศึกษา  
         ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
         ไม่ตรง เนื่องจาก ............................................................................................................ ...................  
               แต่ได้รับการอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  
     2. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชำนาญงาน   
         ครบตามท่ี ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
         ไม่ครบ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ............................................................................................... ...............  
             แต่จะครบในวันที่ ...............เดือน................... พ.ศ. ............   
 
    3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        ครบตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
        ไม่ครบ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ...............................................................................................................  
        ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป็นผู้พิจารณา........................................................................................  
  
    4. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  
        อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได้ 
        ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ........................................................ 
 
 
 
 

                    (ลงชื่อ) ............................................. ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) 
                             (...........................................) 
                    ตำแหน่ง……………………………………………..………. 
                    วัน....................เดือน.........................ปี .............. 
 
 

                     (ลงชื่อ) ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 
                             (...............................................) 
                     ตำแหน่ง……………………………………………..………. 
                     วัน....................เดือน.........................ปี .............. 

 
 
 
 

 



 
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลังขณะดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน 

 (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต  ตามปีงบประมาณ) 
 
1. รอบปีที่ 1  ระหว่างวันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่ .......... เดือน ............. พ.ศ. ............ 
 

   1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ....................................................................... ......................................... 
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................. .......................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ......................................................... ....................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................... 
 

   1.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ........................................................................... .....................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ............................................................................................................... .... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ......................................................................................... ........................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................ ........................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ........................................................ ........................................ 
         (5) ข้อเสนอแนะ ............................................................................................ .......................................... 
 

   1.3 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ...................................................................................................................  
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................. .......................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ........................................................... ..................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ .............................................................................................. ........................................ 
 

   1.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ............... 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................. .......................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ............................................................ .................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ......... 

 

  1.5 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ............... 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................. .......................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ............................................................ .................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................  

2. รอบปีที่ 2 ... 
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2. รอบปีที่ 2  ระหว่างวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ............ 
 

   2.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ........................................................................ ........................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ........................................................... ........................................................ 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ........................................................ ................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ .......................................................... ...................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ........................................................ .............................................................................. 
 

   2.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ................................................ ........................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ............................................................................ .................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................... 
 

   2.3 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ..................................................................... ............................................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ........................................................................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ................................................................................................ 
         (5) ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. ........................ 
 

   2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ............... 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ........................................................................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ..................................................................................... ........... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................  
 

  2.5 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ................................................................................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... .............. 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ............... 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ........................................................................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ..................................................................................... ........... 
         (5) ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................  

 
3. รอบปีที่ 3 ... 
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3. รอบปีที่ 3  ระหว่างวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............ 
 

   3.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ........................................................................ ........................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ........................................................... ....................................................... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ...........................................................................................  
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ .............................................................. .................................. 
         (5) ข้อเสนอแนะ ............................................................................................ .......................................... 
 

   3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ............................................................................ ....................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ...................................................................................................................  
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ................ 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) .......................................................... ................................. 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ........................................................ ........................................ 
         (5) ข้อเสนอแนะ ............................................................................................ .......................................... 
 

   3.3 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง .................................................................... ............................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ ...................................................................................................................  
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ................................................................................................. ............... 
         (3) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ........................................................................................... 
         (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ......................................................... ....................................... 
         (5) ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. ........................ 
 

   3.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  เรื่อง ....................................................... .........................................................  
         (1) ระยะเวลาการดำเนินการ .................................................................................................... ............... 
         (2) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ..................................................................... ........................................... 
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