


 

ส่วนที ่๑ 
การคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้ารับการประเมนิ 

 

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
๑.๑.๑ การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ    
ท่ีสูงขึ้น ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับเดิมได้ไม่เกิน     
1 ระดับ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งที่ปรับระดับ   
สูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตําแหน่งอยู่แล้ว เช่น ตําแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ    
(ปก/ชก) ตําแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ (ปก/ชก/ชพ) เป็นต้น ให้อธิบดีพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม กําหนดพร้อมทั้งระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้ ในการ
พิจารณาคัดเลือกต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีทางราชการและ
หน่วยงานจะได้รับ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

(1) กองการเจ้าหน้าท่ีสํารวจข้อมูลผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด
ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือวางแผนการดําเนินการคัดเลือกประจําปี และเพ่ือนําเสนอ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

(2) กองการเจ้าหน้าที่ ส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกและเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือรับทราบ และแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว จัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบที่ ๑) ตามท่ี อ.ก.พ. กรมกําหนด เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและประเมินคุณลักษณะของบุคคล พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด       

(3) กองการเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรวจสอบเอกสาร 
และตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลและผลงานในเบื้องต้น ก่อนนําเสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับ
การประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด 

 สําหรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติในเร่ืองระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดไว้ ให้คณะกรรมการคัดเลือกท่ี 
อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง พิจารณานับระยะเวลาในสายงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ีจะเข้ารับการ
คัดเลือก มานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งให้ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดไว้  ก่อนนําเสนอ
อธิบดีพิจารณาต่อไป 

 กรณีผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่จัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัด
ต้องช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองการเจ้าหน้าท่ีทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรายงานผล
เสนออธิบดีพิจารณาต่อไป 

(4) กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทราบ และให้ส่งผลงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมิน  
ผลงานในแต่ละสายงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ังได้กําหนดไว้ 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง  ณ  วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
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(5) กองการเจ้าหน้าท่ีประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ช่ือผลงานท่ีจะส่งประเมิน
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานท่ีตนปฏิบัติ และรายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) อย่างเปิดเผย        
โดยกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

กรณีที่ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่
ประกาศผลการคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัดต้องช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองการเจ้าหน้าท่ีทราบ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม และรายงานผลเสนออธิบดีพิจารณาต่อไป 
 กรณีที่ ๒ กรณีที่ไม่ใช่ตําแหน่งตามกรณีท่ี ๑ และตําแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่
อ.ก.พ.กรมแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกําหนดพร้อมทั้งระบุเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลความเหมาะสม
ความเป็นธรรมและประโยชน์ที่ทางราชการและหน่วยงานจะได้รับ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

(1) กองการเจ้าหน้าที่สํารวจตําแหน่งที่จะต้องดําเนินการคัดเลือก และสํารวจข้อมูลผู้ท่ี       
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนดในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามความ
เหมาะสม  เพ่ือวางแผนการดําเนินการคัดเลือกประจําปี และเพ่ือนําเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

(2) กองการเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลตําแหน่งท่ีจะต้องดําเนินการคัดเลือกพร้อมท้ัง
เอกสารประกอบการคัดเลือกให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงรับทราบโดยทั่วกัน และให้หน่วยงานแจ้งผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ีประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) ตามที่อ.ก.พ. 
กรม กําหนด เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประเมินคุณลักษณะของบุคคลพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีภายในระยะเวลาที่
กําหนด ท้ังนี้ หากพ้นกําหนดเวลาที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับการคัดเลือกนั้น ๆ  

(3) กองการเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรวจสอบเอกสาร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลและผลงานในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ.กรม แต่งต้ัง 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม กําหนดและ
พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกสําหรับกรณีที่มีระยะเวลาไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดไว้  โดยคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตําแหน่งละ 1 คน  
และรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมเหตุผลการพิจารณาเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(4) กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกรับทราบ และให้ส่งผลงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมิน   
ผลงานในแต่ละสายงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ังได้กําหนดไว้ 

(5) กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกตําแหน่งละ 1 คน ช่ือผลงาน  
ท่ีจะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเร่ือง สัดส่วนของงานที่ตนปฏิบัติ และรายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี)      
อย่างเปิดเผย โดยกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศ   
ผลการคัดเลือก ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ และให้นําตําแหน่งดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด  
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๑.๑.๒ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ โดยแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

 ๑)  กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย 
 ๑.๑)  กรณีการย้ายบุคคลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ    
ระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และเป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งซ่ึงจัดอยู่ใน     
กลุ่มตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่จะขอย้าย ตามท่ีกรมทางหลวงได้จัดกลุ่มไว้โดยความเห็นชอบของ ก.พ. 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๐๘.3.2/33 ลงวันท่ี 26 มกราคม ๒๕๕๘ หรือท่ีจะกําหนดต่อไป)  ให้อธิบดี
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  ซ่ึงอาจ
พิจารณาร่วมกับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ย้ายและผู้อํานวยการหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง หรือ
อาจแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาย้าย หรือดําเนินการโดยวิธีการอ่ืน
ตามที่ เห็นสมควรเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  ท้ังนี้ ให้อธิบดีแต่งต้ังผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกได้ทันที                  
โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน 
 ๑.๒)  กรณีนอกเหนือจากข้อ (๑.๑) เช่น การแต่งต้ังผู้ท่ีดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับเดียวกนักับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มตําแหนง่เดียวกนั ตามที่กรมทางหลวงได้จัดกลุ่มไว้โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ตามหนังสือสํานกังาน 
ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๐๘.3.2/33 ลงวันท่ี 26 มกราคม ๒๕๕๘ หรือท่ีจะกําหนดต่อไป ให้ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ี 
อ.ก.พ. กรม และ กรม กําหนด จัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๒) ตามที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด ส่งให้
กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและประเมิน
บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ.กรม และ กรม กําหนด ต่อไป 

 ๒)  กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือโอนหรือบรรจุกลับ    
 กรณีการโอนหรือบรรจุกลับเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ
ระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรือระดับเดิม ให้ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข          
ท่ี อ.ก.พ. กรม และ กรม กําหนด จัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบที่ ๒) ตามที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด ส่งให้
กองการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและประเมิน
บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม และ กรม กําหนด ต่อไป 

  ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ใน ส่วนท่ี 2 การประเมินผลงาน 

๑.๑.๓ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงในการคัดเลือกบุคคล 
 ในกรณีท่ีมีข้อทักท้วงในการคัดเลือกบุคคล ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน ให้คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลที่ อ.ก.พ.กรม แต่งต้ัง พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้อทักท้วงมีมูล
ความจริงให้รายงานอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 ต่อไป แต่หากมีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือ        
ไม่สุจริตให้รายงานอธิบดีกรมทางหลวงเพ่ือดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ท้ังนี้ ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด    
ในทุกกรณี 
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๑.๑.๔ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลังจากกระบวนการคัดเลือกแล้ว 
  ๑)  หากบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว ย้ายสังกัดหน่วยงานต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ 
เนื่องจากการคัดเลือกครั้งแรกเป็นการคัดเลือกในตําแหน่งเลขที่เดิมสังกัดหน่วยงานเดิมผลงานและข้อเสนอ
แนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องเดิมท่ีได้เสนอไว้ในครั้งแรก 
อาจไม่สอดคล้องกับตําแหน่งใหม่ 
  ๒)  หากกระบวนการคัดเลือกแล้วเสร็จ และมีการเปล่ียนช่ือหน่วยงาน ให้ดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องดําเนินการคัดเลือกใหม่ 

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
๑.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

องค์ประกอบ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา  มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะเข้ารับ

การคัดเลือก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด หรือ
ได้รับยกเว้นจาก ก.พ. 

ใบประกอบ
วิชาชีพหรือ
คุณวุฒิเพ่ิมเติม  

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานหรือคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่ 
ก.พ. กําหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.  

ระยะเวลา        
การดํารงตําแหนง่ 
(ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง่  
ของ ก.พ.) 

 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

คุณวุฒิ ระยะเวลา 
ปริญญาตร ี ๖ ปี 
ปริญญาโท ๔ ปี 
ปริญญาเอก ๒ ปี 

 

 กรณีท่ีเคยดํารงตําแหน่งระดับ 4 
และระดับ 5 (เฉพาะตําแหน่ง   
ท่ี เริ่มต้นสายงานจากระดับ ๑ 
และระดับ ๒ เท่านั้น) ก่อนวันท่ี 
11 ธันวาคม 2551 (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑0 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม ๒๕๕7) 

ระดับ 
ระยะเวลาดํารง
ตําแหน่งระดบั
ปฏิบัติการ 

ระดับ ๔ หรือ   
ท่ี ก.พ. เทียบเท่า 

๔ ป ี

ระดับ ๕ หรือ   
ท่ี ก.พ. เทียบเท่า 

๒ ป ี
 

 ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 
๔ ป ี
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องค์ประกอบ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ระยะเวลาข้ันตํ่าใน   
การดํารงตําแหนง่/   
เคยดํารงตําแหนง่     
ในสายงาน         

 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานท่ีจะเข้ารับ
การคัดเลือกตามคุณวุฒิของ
บุคคล ดังนี้ 

 

คุณวุฒ ิ ระยะเวลา 
ปริญญาตร ี ๖ ปี 
ปริญญาโท ๔ ปี 
ปริญญาเอก ๒ ปี 

 

 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับ
การคัดเลือกตามคุณวุฒิของ
บุคคล ดังนี้ 

 

คุณวุฒิ ระยะเวลา 
ปริญญาตร ี ๘ ป ี
ปริญญาโท ๖ ป ี
ปริญญาเอก ๔ ป ี

 

  ท้ังนี้ หากผู้ท่ีจะเข้ารับคัดเลือก มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่จะเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดไว้ แล้วแต่กรณี  ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ท่ี อ.ก.พ.กรม แต่งต้ัง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ีจะเข้ารับการคดัเลอืก 
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งได้โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) กรณีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ี        
จะแต่งต้ัง ไม่ครบ ๑ ปี  อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน                  
ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งต้ัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ในสายงานท่ีจะแต่งต้ังมานับรวมได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งระดับ
ปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในสายงานอื่นหรือที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน และขณะนําเวลา
ดังกล่าวมานับ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและข้อกําหนดอื่นที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  

(๒) กรณีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ี       
จะเข้ารับการคัดเลือกตามคุณวุฒิของบุคคล ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ให้พิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลได้ดังนี้ 

(๒.๑) ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ
หรือเทียบเท่า ในสายงานอื่น หรือที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น มานับรวมเป็นระยะเวลา
ขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังได้ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(๒.๒) ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน 
ระดับชํานาญงาน หรือเทียบเท่าในสายงานอ่ืน หรือที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน โดยนับได้
ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่         
จะแต่งต้ัง มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับทั้งหมด  
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(๓) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง ต้องมีคําสั่ง
รักษาราชการแทน หรือ คําสั่งรักษาการในตําแหน่ง หรือ คําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวอย่างชัดเจน 
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย 

(๔) กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรม แต่งต้ัง เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
และประโยชน์ท่ีหน่วยงานและทางราชการจะได้รบั 

(๕) หากมีปัญหาต้องวินิจฉัยในกรณีคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องของระยะเวลาขั้นตํ่า    
ในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังหรือสายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ   
สายงานท่ีจะแต่งต้ังให้ อ.ก.พ.กรมเป็นผู้วินิจฉัย 

    กรณีการคัดเลือกบคุคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายต่างกลุ่มตําแหน่ง โอน หรือบรรจุกลับ 
 

องค์ประกอบ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่  
จะเข้ารับการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี ก.พ. 
กําหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. 

ใบประกอบวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิเพ่ิมเติม  

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานหรือคุณวุฒิเพ่ิมเติม
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.  

การดํารงตําแหนง่  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ 

 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง
กับตําแหนง่ท่ีจะ
แต่งต้ัง 

 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๒) ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
เนื่องจากกรณีทางวินัย  

๓) ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
๔) ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมกําหนด 
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๑.๒.๒ มีผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน พร้อมท้ังระบุเหตุผล       
การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร  กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ขอรับการคัดเลือกมีคุณลักษณะอ่ืนที่โดดเด่น   
ซ่ึงส่งผลให้งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดคุณลักษณะนั้น ๆ เพ่ิมเติมหรือ
ทดแทนเพ่ือใช้ในการประเมินได้ แต่ต้องกําหนดคะแนนเต็มในแต่ละคุณลักษณะไว้ให้ครบถ้วนและคะแนนรวม
ท้ังหมดต้องไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน  โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

ระดับ/คะแนน คําอธบิาย 

ดีมาก 
(มากกว่า ๘๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอ่ืนอย่างชัดเจน และเกิดผลสําเร็จของงานที ่ 
โดดเด่นและเป็นรูปธรรม  

ดี 
(๗๑ - ๘๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ดี” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอื่นค่อนข้างชัดเจน และเกิดผลสําเร็จของงาน  
ท่ีเป็นรูปธรรม 

พอใช้ 
(๖๑ – ๗๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ  “พอใช้” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอ่ืนเล็กน้อย และเกิดผลสําเร็จ  
ของงานที่เป็นรูปธรรม 

ควรปรบัปรงุ 
(ไม่เกิน ๖๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

องค์ประกอบ 
การประเมินคณุลักษณะของบุคคล 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

คุณลักษณะ
บุคคล 

 ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
 ความคิดริเริ่ม (๑๕ คะแนน) 
 การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ 

(๑๕ คะแนน) 
 ความประพฤต ิ(๑๕ คะแนน) 
 ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๕ คะแนน) 
 การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
 คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควร

กําหนดแทนคุณลักษณะข้างต้น) 

 ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
 ความคิดริเริ่ม (๑๕ คะแนน) 
 การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ 

(๒๐ คะแนน) 
 ความประพฤติ (๑๐ คะแนน) 
 ความสามารถในการสื่อความหมาย 

(๑๕ คะแนน) 
 การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
 คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควร

กําหนดแทนคุณลักษณะข้างต้น) 
คะแนนท่ี       
ถือว่า 
“ผ่าน” 

 มากกว่า ๗๐ คะแนน (ระดับ “ดี”)   
โดยที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
ท่ีกํากับดูแลและผู้บังคับบัญชาใน
ระดับท่ีเหนือขึ้นไปต้องสอดคล้อง
กันว่า “ผ่าน” 

 มากกว่า ๘๐ คะแนน (ระดับ “ดีมาก”) 
โดยที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่
กํากับดูแลและผู้บังคับบัญชาในระดับ
ท่ี เหนือขึ้นไปต้องสอดคล้องกันว่า 
“ผ่าน” 
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 อนึ่ง  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นท่ีประเมินและผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความเห็น
แตกต่างกัน  ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 
 กรณีผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกได้รับคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ถือว่า “ไม่ผ่าน” และ          
ไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือประเมินบุคคลได้  ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินต้องช้ีแจงผลการพิจารณาให้         
ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกทราบ และติดตามดูแลให้ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป 

๑.๒.๓ มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ดังนี้ 
 กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(๑) องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
ระดับตําแหนง่ที่จะเข้ารับการคัดเลือก 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ผลงาน 
 

 จํานวน ๒ เร่ือง  
 สัดส่วนของผลงานที่           

ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏบิัติ
ไม่น้อยกว่า ๗๐% 

 จํานวน ๓ เรื่อง  
 สัดส่วนของผลงานที่         

ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏบิัติ
ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

ข้อเสนอแนวความคิด/   
วิธีการฯ 

 จํานวน ๑ เรื่อง  จํานวน ๑ เรื่อง 

ผลการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง 3 ป ี

 มีลักษณะงานเชิงวิชาการ   
ท่ีสอดคล้องตามลักษณะงาน
ท่ีกํ าหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่จะเข้ารับ
การคัดเลือก 

 มีลักษณะงานเชิงวิชาการ
และเชิงบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องตามลักษณะงาน  
ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งท่ีจะเข้ารับ
การคัดเลือก 

(๒) ลักษณะของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการฯ ท่ีจะเสนอเข้ารับการคัดเลือก 

รายละเอียด 
คําอธบิายมาตรฐานในแต่ละระดับ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ผลงาน 
ขอบเขต  เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานใน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ซ่ึงกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดของ ก.พ. โดยมิใช่เพียงการ
รวบรวมผลงานย้อนหลัง 

 เป็นผลงานท่ีมีลักษณะเชิงวิชาการ เช่น งานแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน งานปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
งานที่คิดริเริ่มใหม่ งานท่ีลดข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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รายละเอียด 
คําอธบิายมาตรฐานในแต่ละระดับ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
คุณภาพ  เป็นงานท่ีมีคุณภาพในระดับ 

“ดี” เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 
 เป็ นงาน ท่ี มี คุ ณ ภาพในระดั บ   

“ดีมาก” เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 
ความยุ่งยาก
ซับซ้อน 

 เป็ น งานที่ ใ ช้หลั ก วิชาการ  
เฉพาะทางที่ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 
และจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานดังกล่าว
มากกว่างานอ่ืน 

 เป็ น ง า น ที่ ใ ช้ ห ลั ก วิ ช า ก า ร  
เฉพาะทางในการปฏิบั ติงานท่ี  
มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ เม่ือเทียบกับงานอ่ืนและ
จํ า เป็ น ต้ อ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ น 
ตั ดสิ น ใจหรือแก้ ไขปัญ หาใน  
งานดังกล่าวมากกว่างานอ่ืน 

ประโยชน ์
ท่ีได้รบั 
 

 ผลงานเป็นประโยชน์กับทาง
ราชการ และหน่วยงานในสังกัด
กรมทางหลวงอย่างชัดเจน 

 ผลงานเป็ นประโยชน์ กั บทาง
ราชการ  กรมท างห ลวงและ
หน่วยงานในสังกัดอย่างชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม 

การแสดงถงึ
ความรู้ ความ
ชํานาญงาน
และ
ประสบการณ ์

 ผลงานแสดงถึงความรู้ ความ
ชํานาญงานและประสบการณ์  
ท่ีสูงมาก เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงาน หรือวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ 

 ผลงานแสดงถึงความรู้  ความ
ชํานาญงาน และประสบการณ์ท่ี 
สูงมากเป็นพิเศษ ท้ังในด้านบริหาร
จัดการและด้านวิชาการ  เป็นท่ี
ยอมรับในระดับหน่วยงาน และ
ระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือ
วิชาชีพด้านนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธกีารฯ 
ลักษณะ
ข้อเสนอ
แนวความคิด/
วิธีการฯ 

 แนวความคิดหรือแผนงานที่  
จะดําเนินการในอนาคตเพ่ือ
พั ฒ น างาน ใน ตํ าแ ห น่ งที ่ 
จะได้รับการแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้อง  
เป็นแนวความคิดหรือแผนงาน  
ท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณ์  
ท่ี สู งมากในการพัฒนางาน  
หรือปรับปรุงงาน เช่น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การสร้างมาตรฐานงาน การ
พัฒนาระบบงาน การป้องกัน
หรือ ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

 แนวความคิดหรือแผนงานท่ีจะ
ดําเนินการในอนาคตเพื่อพัฒนา
งานในตําแหน่ งท่ี จะได้รับการ
แต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องเป็นแนวความคิด
หรือแผนงานที่ แสดงถึ งการใช้
ความรู้ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณ์ที่สูงมากเป็นพิเศษ 
ท้ั งใน ด้ านบริหารจัดการและ   
ด้านวิชาการในการพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน เช่น การกําหนดหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การทบทวน
และจัดทําแผนกลยุทธ์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
สร้างมาตรฐานงาน การพัฒนา
ระบบงาน การป้องกันหรือลด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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 ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกต้องเสนอผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนา
งานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ใน ส่วนท่ี ๒ 
การประเมินผลงาน ด้วย     
 กรณีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอย้ายต่างกลุ่มตําแหน่ง โอน หรือบรรจุกลับ 

(๑) องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
ระดับตําแหนง่ที่จะเข้ารับการคัดเลือก 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีผ่านมา  

 จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง  
 

 จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง  
 

ข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการฯ 

 จํานวน ๑ เรื่อง 
 

 จํานวน ๑ เรื่อง 
 

(๒) ลักษณะของผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการฯ 

รายละเอียด 
คําอธบิายมาตรฐานในแต่ละระดับ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขอบเขต 
 
 
 

 เป็ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่  
เกิดจากงานในหน้ าท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหน่งหรือ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็น
ประโยชน์กับ ตําแหน่ งที่ จะ  
เข้ารับการคัดเลือก หน่วยงาน
เจ้ าของตํ าแหน่ ง  และทาง
ราชการ 

 เป็ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี  
เกิดจากงานในหน้ า ท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหน่งหรือ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ กับ ตําแหน่ ง ท่ี จะ  
เข้ารับการคัดเลือก หน่วยงาน
เจ้าของตําแหน่งกรมทางหลวง 
และทางราชการ 

ผลสําเร็จ  
(เชิงปริมาณ/ 
เชิงคุณภาพ) 

 มีผลสําเร็จเชิงปริมาณที่ เป็น
รูปธรรมชัดเจนและผลสําเร็จ
เชิงคุณภาพในระดับหน่วยงาน 

 มีผลสําเร็จเชิงปริมาณที่ เป็น
รูปธรรมชัดเจนและผลสําเร็จ
เชิงคุณภาพในระดับกรม 

การแสดงถึง
ความรู้ ความ
ชํานาญงาน
และ
ประสบการณ์ 

 ผลการปฏิบั ติ งานที่ ผ่ านมา
แสดงถึงความรู้ ความชํานาญ
งานและประสบการณ์ท่ีสูงมาก  
เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านนั้น ๆ 

 ผลการปฏิบั ติ งาน ท่ีผ่ านมา  
แสดงถึงความรู้ ความชํานาญ
งานและประสบการณ์ท่ีสูงมาก
เป็นพิเศษ ท้ังในด้านบริหาร
จัดการและด้านวิชาการ เป็นท่ี
ยอมรับในระดับหน่วยงานและ
ระดับกรม หรือวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ 
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รายละเอียด 
คําอธบิายมาตรฐานในแต่ละระดับ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธกีารฯ 

ลักษณะ  
ข้อเสนอ
แนวความคิด/   
วิธีการฯ 

 แนวความคิดหรือแผนงานที่   
จะดําเนินการในอนาคตที่ เป็น
การพัฒนางานในตําแหน่ งที ่  
จะขอย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 
โดยจะต้องเป็นแนวความคิด   
หรือแผนงานท่ีแสดงถึงการใช้
ความรู้ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณ์ ท่ี สู งมากเพ่ื อ
ป รั บ ป รุ งห รื อ พั ฒ น างาน   
เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพใน  
ก ารป ฏิ บั ติ งาน  ก ารส ร้ า ง
ม าตรฐาน งาน  การพั ฒ น า
ระบบงาน  การป้ องกั นหรือ   
ลดปัญหาในการปฏิ บั ติ งาน   
เป็นต้น 

 แนวความคิดหรือแผนงานท่ี   
จะดําเนินการในอนาคตที่ เป็น 
การพัฒนางานในตําแหน่ งท่ี   
จะขอย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 
โดยจะต้องเป็ นแนวความคิ ด   
หรือแผนงานท่ีแสดงถึงการใช้
ความรู้ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณ์ท่ีสูงมากเป็นพิเศษ 
ท้ั งในด้ านบริหารจัดการและ   
ด้านวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน เช่น การกําหนดหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การทบทวน
และจัดทําแผนกลยุทธ์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
การสร้างมาตรฐานงานการพัฒนา
ระบบงาน  การป้ องกั นหรื อ   
ลดปั ญหาในการปฏิ บั ติ งาน   
เป็นต้น 

  ท้ังนี้ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนท่ีจะเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน ส่วนที่ ๒        
การประเมินผลงาน 
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๑.๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
๑.๓.๑ กรณีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

องค์ประกอบ 
คะแนน 
เต็ม 

รายละเอียด 

คุณสมบัติพ้ืนฐานของ
บุคคล 

๑๐ พิจารณาจาก 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในสายงานท่ีคัดเลือก หรือ

ตําแหนง่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในระดับปจัจุบนั 
- ระยะเวลาการรับราชการ 
- วุฒิการศึกษา 
- อายุของบุคคล 
- อัตราเงินเดือน 
- ความประพฤตแิละประวัติการดําเนินการทางวินัย 

คุณลักษณะของบคุคล  
(ประเมินโดย
ผู้บงัคบับัญชา) 

๑๐ พิจารณาจากผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินโดย
ผู้บังคบับัญชาตามแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล        

สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

๓๐ พิจารณาจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะและ
สมรรถนะ ท่ีกาํหนดเพิ่มเติมของแต่ละตําแหนง่ในระดับ
ชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี  

ผลการปฏิบัติงาน  
ย้อนหลงั ๓ ป ี

๒๕ พิจารณาจาก 
- ประโยชนท์ี่มีต่อตําแหนง่ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก 
- แสดงถงึความรู้ ความชํานาญงาน หรือ                      

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในงาน 

ผลงาน ๑๕ พิจารณาจาก 
- ช่ือเรื่อง เค้าโครงเรื่องและเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับ

ลักษณะงานในตําแหนง่ท่ีจะเข้ารับการคัดเลอืก 
- คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
- ประโยชนข์องผลงาน 
- ผลงานแสดงถงึความรู้ ความชํานาญงาน หรือ         

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในงาน 
ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรบัปรุง
งานให้มีประสทิธิภาพ   
มากขึ้น 

๑๐ พิจารณาจาก 
- ช่ือข้อเสนอแนวคิดฯ และเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับการ

พัฒนางานหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งท่ีจะเข้ารบัการ
คัดเลือก 

- ประโยชนข์องข้อเสนอแนวคิดฯ 
- ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏบิัติจริง 
- ข้อเสนอแนวคิดฯ แสดงถึงความรู้ ความชํานาญงาน

หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงาน 
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 ท้ังนี้  ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด และต้องได้รับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบ และต้องได้รับคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

๑.๓.๒ กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายต่างกลุ่มตําแหน่ง โอน หรือบรรจุกลับ 

องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

รายละเอียด 

คุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคคล ๑๐ พิจารณาจาก 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในสายงานท่ีคัดเลือก

หรือตําแหนง่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในระดับปจัจุบนั 
- ระยะเวลาการรับราชการ 
- วุฒิการศึกษา 
- อายุของบุคคล 
- อัตราเงินเดือน 
- ความประพฤติและประวัติการดําเนินการทางวินัย 

คุณลักษณะของบุคคล 
(ประเมินโดยผูบ้ังคบับัญชา) 

๑๐ พิจารณาจากผลคะแนนที่ ได้จากการประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชาตามแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ๓๐ พิจารณาจากสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ  
ของแต่ละตําแหนง่ในระดับชํานาญการหรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี  

ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ๓๐ พิจารณาจาก 
- ประโยชนท่ี์มีต่อตําแหนง่ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของตําแหน่ง กรมทางหลวงและ       
ทางราชการ 

- แสดงถงึความรู้ ความชํานาญงานหรือความ
เช่ียวชาญและประสบการณใ์นงาน 

ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนา
งานหรือปรบัปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2๐ พิจารณาจาก 
- ช่ือข้อเสนอแนวคิดฯ และเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับการ

พัฒนางานหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งท่ีจะเข้ารบั
การคัดเลือก 

- ประโยชนข์องข้อเสนอแนวคิดฯ 
- ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏบิัติจริง 
- ข้อเสนอแนวคิดฯ แสดงถึงความรู้ ความชํานาญงาน

หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงาน 

 ท้ังนี้  ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด และต้องได้รับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบ และต้องได้รับคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็มท้ังหมด 
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๑.๔ เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
 ๑.๔.๑  กรณีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามและประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือก แบบที่ ๑ ซ่ึงมีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล 
(๒) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(๓) แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
(๔) แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนา

งานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๕) แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นตํ่า

การดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด) 
 ๑.๔.๒ กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายต่างกลุ่มตําแหน่ง โอน หรือบรรจุกลับ 

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามและประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกต้องจัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือก แบบที่ ๒ ซ่ึงมีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) แบบพิจารณาบุคคลเพ่ือการย้ายต่างกลุ่มตําแหน่ง โอน หรือบรรจุกลับ 
(๒) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(๓) แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน      

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ส่วนที ่๒ 
การประเมินผลงาน 

 
๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน 

๒.๑.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลงานที่แต่งต้ังโดย อ.ก.พ. กรม 
๒.๑.๒ ให้พิจารณาประเมินผลงานโดยใช้แนวทางการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

บุคคลของแต่ละสายงานท่ีได้จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. และหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ.กรม หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ.กรม แต่งต้ัง กําหนดไว้ 

๒.๑.๓ การพิจารณาประเมินผลงานของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

(๑.1) เม่ือกระบวนการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กําหนดไว้แล้วเสร็จ
และได้มาซ่ึงบคุคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งทีค่ัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกส่งเอกสารการประเมินผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง กําหนดไว้ให้     
กองการเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเวลา ๖ เดือน นับแต่วันท่ีประกาศผลการคัดเลือก  

(๑.2) ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกต้องเสนอผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน       
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม หรือ คณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง กําหนดไว้  
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(๑.3) หากผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในกําหนดเวลา ๖ เดือน ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑.๓.1) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนดเป็น

ตําแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตําแหน่งอยู่แล้ว 
 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา ๖ เดือน นับแต่วันท่ี
ประกาศผลการคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัดต้องช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
และรายงานผลเสนอผู้บริหารต่อไป 

(๑.๓.2) กรณีการคัดเลือกบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่ใช่
ตําแหน่งตามกรณีในข้อ (๑.๓.๑) และตําแหน่งว่างทุกกรณี 
  หากได้รับการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา ๖ เดือน นับแต่วันท่ี
ประกาศผลการคัดเลือก ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ และให้นําตําแหน่งดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยให้เสนออธิบดีพิจารณาช้ีขาดเป็นราย ๆ ไป 

(๒) การประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ โดยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี                   
ไม่สูงกว่าเดิม 

(๒.1) หากผู้ท่ีได้รับคัดเลือกไม่เคยผ่านการประเมินผลงานตาม ว 10/๒๕๔๘ เม่ือผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด  ให้ส่งผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด 

(๒.2) หากผู้ท่ีได้รับคัดเลือกดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับ
เดียวกันกับตําแหน่งท่ีจะขอรับการประเมิน และจัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันตามท่ีกรมทางหลวงได้จัดกลุ่มไว้
โดยความเห็นชอบของ ก.พ. (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๓.๒/๓๓ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘)                  
ซ่ึงผู้นั้นเคยผ่านการประเมินผลงานตาม ว 10/๒๕๔๘  เม่ือผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด ให้อธิบดีแต่งต้ังได้โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน   

(๒.3) หากเป็นกรณีท่ีนอกเหนือจากข้อ ๒.๒ เช่น กรณีผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง 
แต่เป็นตําแหน่งท่ีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน, กรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนที่ ก.พ. 
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ หรือท่ีจะกําหนดต่อไป     
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืนมาแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณา โดยอาจเชิญ
กรรมการประเมินผลงานของแต่ละสายงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล 
โดยให้พิจารณาจาก คุณสมบัติบุคคล คุณลักษณะบุคคล ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา (ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) และประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ 

 ท้ังนี้  เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก          
มีคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะคัดเลือกแล้ว อาจพิจารณาให้ไม่ต้องจัดทําผลงาน       
ข้ึนใหม่  แต่หากมีข้อสงสัยในความเหมาะสมและคุณภาพของผลงานกับตําแหน่งที่ที่จะคัดเลือก อาจพิจารณา        
ให้จัดทําผลงานขึ้นใหม่และเข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ความชํานาญงานของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะคัดเลือกนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นก็ย่อมได้   
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติเห็นควรให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจัดทํา
ผลงานขึ้นใหม่เพ่ือเข้ารับประเมินผลงาน ให้ผู้นั้นจัดทําผลงาน จํานวน ๑ เรื่อง และข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน ๑ เรื่อง โดยให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นระดับชํานาญการ หรือระดับ
ชํานาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี 

๒.๑.๔ ขั้นตอนการดําเนินการ 
(๑) เม่ือมีการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ. กําหนด และได้มาซ่ึงบุคคลท่ี

เหมาะสมกับตําแหน่งท่ีคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ท้ังในกรณีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง       
ในระดับท่ีสูงขึ้น และกรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับท่ีต้องมีการประเมินผลงาน ให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอ
อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกนั้น ก่อนแจ้งผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจัดทําเอกสารการประเมินผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด ส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนดเวลา ๖ เดือน นับแต่
วันท่ีประกาศผลการคัดเลือก 
  อนึ่ง ผู้ขอรับการประเมินต้องเสนอผลงานโดยสรุปสาระสําคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ 
ความรู้ความสามารถ หรือแนวคิดทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ถึงผลท่ี
เกิดขึ้น ระบุผลสําเร็จของงาน  และประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานนั้น ๆ 

(๒) กองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารการประเมินผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด ก่อนลงรับเอกสารการประเมินผลงานนั้น ๆ 

(๓) คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง พิจารณาเอกสารการประเมินผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการประเมินผลงานได้กําหนดไว้ 

(๔) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผ่านการประเมิน ให้กองการเจ้าหน้าท่ีเสนออธิบดี
พิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ังผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือระดับ   
ชํานาญการพิเศษต่อไป แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษต้องได้รับ      
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงก่อน  

๒.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอรับการประเมินผลงาน 
๒.๒.๑ เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประเมินผลงาน ท้ังในกรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน

ระดับที่สูงขึ้น และกรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ โดยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม  
๒.๒.๒ มีผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น        

ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด 

๒.๓ ผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน        
ที่จะเสนอเพื่อขอรับการประเมิน 

๒.๓.๑ ผลงาน 
(๑) เป็นผลงานที่มีช่ือเรื่องหรือหัวข้อเรื่องและเค้าโครงเร่ืองตามท่ีได้เสนอผ่านกระบวนการ

คัดเลือกและอธิบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
(๒) เป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งระดับท่ีตํ่ากว่าระดับท่ีจะเข้ารับการประเมิน          

๑ ระดับ และย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี  เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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(๓) เป็นผลงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ.
กรม แต่งต้ังได้กําหนดไว้เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานในแต่ละ
ระดับและ  แต่ละสายงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและทางราชการ 

(๔) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคนจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกได้           
มีส่วนร่วมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในส่วนใดและเป็นสัดส่วนเท่าใด โดยมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมใน       
ผลงานนั้น  และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

(๕) กรณีท่ีเป็นผลงานที่มีลักษณะหรือกระบวนงานที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องมีความ
ยุ่งยากและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่แตกต่างกัน รวมท้ังมีการจัดการความยุ่งยากหรือการแก้ไข
ปัญหาที่ต่างกันตามลักษณะข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละผลงาน 

(๖) ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

(๗) ไม่ใช่ผลงานท่ีเคยนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นหรือใช้ในการประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งมาแล้ว 

(๘) ไม่ใช่ผลงานที่คัดลอกจากผลงานของผู้อ่ืน 
(๙) ไม่ใช่ผลงานท่ีคัดลอกจากกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน     

โดยไม่แสดงถึงผลงานในส่วนท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติจริง 
(๑๐) เป็นผลงานท่ีมีเงื่อนไขและลักษณะดังนี้ 

รายละเอียด 
ระดับตําแหนง่ที่จะเสนอผลงานเพื่อเข้ารบัการประเมนิ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เงื่อนไข 
ผลงาน 
 

 จํานวน ๒ เรื่อง  
 สัดส่วนของผลงานท่ีผู้เข้ารบัการ

ประเมินปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๗๐% 

 จํานวน ๓ เรื่อง  
 สัดส่วนของผลงานที่ผู้เข้ารบัการ

ประเมินปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๘๐% 
ลักษณะ 
ผลงาน  เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงาน  

ในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตําแหน่ ง สอดคล้องกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ซ่ึงกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดของ ก.พ. และสามารถ
ระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานดังกล่าว หรือ
การนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

 เป็นผลงานท่ีมีลักษณะเชิงวิชาการ เช่น งานแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน งานปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให ้  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
งานท่ีคิดริเริ่มใหม่ งานที่ลดข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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รายละเอียด 
ระดับตําแหนง่ที่จะเสนอผลงานเพื่อเข้ารบัการประเมนิ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เป็นงานท่ี มีคุณภาพในระดับ 

“ดี” เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 
 เป็นงานที่ ต้องใช้หลักวิชาการ

เฉพาะทางที่ มี ความ ยุ่ งยาก
ซับซ้อน เม่ือเทียบกับงานอ่ืน   
และจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ  
หรือแก้ไขปัญหาในงานดังกล่าว
มากกว่างานอ่ืน 

 เป็นประโยชน์กับทางราชการ 
และหน่วยงานในสังกัด          
กรมทางหลวง 

 ผลงานแสดงถึงความรู้ความ
ชํานาญงานและประสบการณ์   
ท่ีสูงมาก เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ 

 เป็นงานท่ี มีคุณภาพในระดับ   
“ดีมาก” เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 

 เป็นงานท่ีต้องใช้หลักวิชาการ
เฉพาะทางในการปฏิบั ติงานที่   
มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิ เศษ  เม่ื อเที ยบกับงาน อ่ืน   
และจําเป็นต้องมีการวางแผน
ตัดสินใจหรือแก้ ไขปัญหาใน   
งานดังกล่าวมากกว่างานอ่ืน 

 เป็นประโยชน์กับทางราชการ   
กรมทางหลวง และหน่วยงาน   
ในสังกัด 

 ผลงานแสดงถึ งความรู้ความ
ชํานาญงาน และประสบการณ์  
ท่ีสูงมากเป็นพิเศษ ท้ังในด้าน
บริหารจัดการและด้านวิชาการ  
เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงาน 
และระดับกรมหรือวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนั้น 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจพิจารณากําหนดเงื่อนไข 
ขอบเขต ลักษณะและมาตรฐานของผลงานเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง สายงานและลักษณะ
ของหน่วยงานก็ได้  

๒.๓.๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๑) เป็นแนวความคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหน่งท่ี

ขอรับการประเมินและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 
(๒) เป็นแนวความคิดหรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถติดตามประเมินผลได้ 
(๓) เป็นแนวความคิดหรือแผนงานท่ีไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ 
(๔) ไม่ใช่แนวความคิดที่คัดลอกจากของผู้อ่ืน 
(๕) ไม่ใช่แนวความคิดที่คัดลอกจากกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแนวทางวิธีการ

ปฏิบัติงาน โดยไม่แสดงถึงแนวความคิดในส่วนท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติจริง 
(๖) ไม่ใช่แนวความคิดท่ีให้ผู้อ่ืนดําเนินการหรือรับผิดชอบหลัก เช่น แนวความคิดให้หน่วยอ่ืน

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการหรือปรับแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ เป็นต้น 
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(๗) เป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบและลักษณะดังนี้ 

รายละเอียด 
ระดับตําแหนง่ที่จะเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมนิ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เงื่อนไข 
ข้อเสนอ
แนวความคิด/
วิธีการฯ 

 จํานวน ๑ เรื่อง  จํานวน ๑ เรื่อง

ลักษณะ 
ข้อเสนอ
แนวความคิด/
วิธีการฯ 

 แนวความคิดหรือแผนงาน
ที่ จะดํ าเนิ นการในอนาคต
ที่ แ ส ด ง ถึ งก าร ใช้ ค ว าม รู้
ค ว า ม ชํ า น าญ ง าน  แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ สูงมาก เพ่ือ
ป รั บ ป รุ งห รื อ พั ฒ น างาน
เช่น  การเพ่ิ มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติงาน การสร้าง
มาตรฐานงาน  การพัฒนา
ระบบงาน การป้องกันหรือ
ลดปัญหาในการปฏิบั ติงาน
เป็นต้น

 แนวความคิดหรือแผนงานท่ี
จะดํ าเนิ นการในอนาคตท่ี
แสดงถึงการใช้ความรู้ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณ์
ที่สูงมากเป็นพิเศษ ทั้งในด้าน
บริหารจัดการและด้านวิชาการ
เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เช่น การกําหนดหรือปรับปรุง
หลักเกณฑ์ การปฏิ บั ติ งาน
การทบทวนและจัดทําแผนกล
ยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป ฏิ บั ติ งาน ก ารส ร้ าง
มาตรฐานงาน  การพัฒนา
ระบบงาน การป้องกันหรือลด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจพิจารณากําหนดเงื่อนไข 
ขอบเขต ลักษณะและมาตรฐานของข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  
มากข้ึนเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง สายงานและลักษณะของหน่วยงาน  พร้อมท้ังให้มีการ
ติดตามผลการดําเนินการภายหลังการแต่งต้ังแล้วด้วย  

๒.๔ เกณฑ์การพิจารณาประเมิน 
๒.๔.๑ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง พิจารณาประเมินผลงานตามเกณฑ์การ

พิจารณาประเมินที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลของแต่ละสายงานท่ีได้จัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด     

๒.๔.๒ องค์ประกอบหลักของการพิจารณาผลงานมีดังนี้ 
(๑) คุณภาพของผลงาน 
(๒) ความยุ่งยากและซับซ้อนของผลงาน 
(๓) ประโยชน์ของผลงาน 
(๔) ผลงานสะท้อนถึงความรู้ ความชํานาญงานหรือความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 



20 

๒.๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจกําหนดแนวทางหรือวิธีการพิจารณา
เพ่ิมเติมในแต่ละสายงานและแต่ละระดับได้ ทั้งในกรณีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อน ย้าย โอน หรือบรรจุกลับด้วย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ คุ้มค่า 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๔ เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง มีมติเห็นชอบให้ “ผ่านการประเมิน” ให้
ดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ผ่านการประเมินได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ที่ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์        
ที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด และไม่ก่อนวันท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารการประเมินผลงานท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒.๔.๕ กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง มีมติให้ “ไม่ผ่านการประเมิน” ถือว่า         
ผู้ขอรับการประเมินรายนั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ให้นําตําแหน่งดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด 

๒.๕ เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
๒.๕.๑ เล่มแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน มีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (ชุดเดียวกันกับที่เสนออธิบดีเห็นชอบแล้ว) 
(๒) แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล (ชุดเดียวกันกับที่เสนออธิบดีเห็นชอบแล้ว) 
(๓) แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 

(๓.1) ช่ือผลงาน 
(๓.2) ระยะเวลาที่ดําเนินการ 
(๓.3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการดําเนินการ 
(๓.4) สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 
(๓.5) ผู้รว่มดําเนินการ (ถ้ามี) 
(๓.6) ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
(๓.7) ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
(๓.8) การนําไปใช้ประโยชน์ 
(๓.9) ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
(๓.10) ข้อเสนอแนะ 

(๔) แบบข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(๔.1) ช่ือข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๔.2) หลักการและเหตุผล 
(๔.3) บทวิเคราะห์/แนวความคิด 
(๔.4) ข้อเสนอในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
(๔.5) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(๔.6) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

โดยให้จัดทําเป็นเล่มต้นฉบับ จํานวน ๑ ชุด และเล่มสําเนาตามจํานวนกรรมการประเมินในแต่ละสายงาน  
๒.๕.๒ เล่มเอกสารประกอบผลงาน ให้จัดทําเป็นเล่มจํานวนชุดเท่ากับเล่มแบบแสดงรายละเอียดบุคคล

และผลงาน  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเป็นอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

******************************



 
 
 

 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 

(แบบที่ ๑) 
การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ  

(กรณีเลื่อน) 
(๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล 

(๒) แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 

(๓) แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป 

(๔) แบบเสนอเคาโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและขอเสนอ

แนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรบัปรุงงานใหมีประสิทธภิาพมากข้ึน 

(๕) แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเก้ือกูล  

 (เฉพาะกรณมีีระยะเวลาข้ันตํ่าการดํารงตําแหนงในสายงาน 

 ที่จะแตงต้ังไมครบตามเกณฑที่กําหนด) 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณสมบัติบุคคล

1) ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)..........................................................................................................

2) ตําแหนง (ปจจุบัน).............................................................ตําแหนงเลขท่ี................................

สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ........................................................... 

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

ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ ................................................................................................................. 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน..................บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว..................บาท 

3) ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง..................................................................................

ตําแหนงเลขท่ี................... สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ................. 

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

4) ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7)

เกิดวันท่ี...........................เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

อายุราชการ................ป......................เดือน (นับถึงวันท่ี .....................................) 

5) ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก  ปท่ีสําเร็จการศึกษา        สถาบัน 

(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

………......………...………        …………........ ………...........…...……… 

………......………...………        …………........ ………...........…...……… 

………......………...………        …………........ ………...........…...……… 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต.................................................................)

วันออกใบอนุญาต...............................................................วนัหมดอายุ................................... 

(กรณีท่ีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหแนบสําเนาเอกสารพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองดวย) 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) หมายเลข ๑
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๑. คุณสมบัติบุคคล (ตอ) 

7) ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงใน
สายงานตาง ๆ)

วัน เดือน ป    ตําแหนง   อัตราเงินเดือน     สังกัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................  ...................................    ............................    ................................ 
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๑. คุณสมบัติบุคคล (ตอ) 

8) การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (สําหรับกองการเจาหนาท่ีเทาน้ัน)

๘.๑) คุณวุฒิการศึกษา
(    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  (    )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา ๖๒ 
๘.๒) ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถากําหนดไว) 

(    )  ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต......................) 
  (    )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 
๘.๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 (    )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (    )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี
................................................................................ 

๘.๔) ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง       
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ เคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย)  

 (    )  ตรงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 (    )  ไมตรง 
 (    )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
 (    )  ..................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

(    )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
(    )  อยใูนหลกัเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  - เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติบุคคลในขอ ๘) และเสนอให

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจพิจารณาและลงลายมือชื่อเปนผูตรวจสอบ 
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2. ผลงานท่ีจะสงประเมิน

๑)   ช่ือผลงาน 

๑.1) ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................... 

๑.๒)  ผลงานลําดับท่ี ๒ : .................................................................................................... 

๑.๓)  ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) : ....................................................... 

2) ระยะเวลาท่ีดําเนินการ

2.1) ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................... 

2.๒)  ผลงานลําดับท่ี ๒ : .................................................................................................... 

๒.๓)  ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) : ........................................................ 

3) สัดสวนในการดําเนินการเกี่ยวกับผลงาน

3.1)  ตนเองปฏิบัติ 

- ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................. 

- ผลงานลําดับท่ี 2 : .................................................................................................. 

- ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดบัชํานาญการพิเศษ) : ..................................................... 

3.2)  ผูรวมจัดทําผลงานปฏบิัติ 

- ผลงานลําดับท่ี 1  (๑) ………….........…………………………………………………………… 

(๒) ………………………………….........…………………………………… 

- ผลงานลําดับท่ี ๒  (๑) ………………………………………………….........…………………… 

(๒) ………………………………………………………………….........…… 

- ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดบัชํานาญการพิเศษ) 

(๑) ………………………………………………….........…………………… 

(๒) ………………………………………………………………….........…… 

 ๔) ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

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



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผูรับการประเมิน...........................................................ตําแหนง....................................ระดับ.......................... 

ตําแหนงเลขท่ี.......................สังกัด......................................................................................................................... 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................................ระดับ............................ตําแหนงเลขท่ี......................  

สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ......................................................................................... 

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

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว ก็พยายาม

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไข ไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้าอีก 

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ

ปฏิบตัิได 
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 

   - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหหาลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม

- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ  

พลเรือน 

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) หมายเลข ๒
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ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูรับบริการ

และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
 - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนาทาง

วิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
- สนใจและปรับตนเองใหกาวพนวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

    - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน         
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗. คุณลักษณะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

……………… 

……………… 

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

……………… 

………….…… 

รวม 100 

หมายเหตุ  -  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกเปนผูประเมินพรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
โดยกําหนดคะแนนเต็มในแตละองคประกอบตามตามเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมกําหนด ดังน้ี 

 ท้ังน้ี  ใหผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมิน พรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปน

ลายลักษณอักษร  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาผูขอรับการคัดเลือกมีคุณลักษณะอ่ืนท่ีโดดเดน ซึ่งสงผลใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดคุณลักษณะน้ัน ๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนเพ่ือใชในการประเมินได โดยตองกําหนดคะแนน

เต็มในแตละคุณลักษณะไวใหครบถวนและคะแนนรวมท้ังหมดตองไมเกิน ๑๐๐ คะแนน  

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน)
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๑๕ คะแนน)
• ความประพฤต ิ(๑๕ คะแนน)
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน)
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน)
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน)

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน)
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
• ความประพฤต ิ(๑๐ คะแนน)
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน)
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน)
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน)
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล) 

(    )   ผานการประเมิน   

(    )   ไมผานการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

(    )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(    )   มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(วันท่ี)................../...................../....................... 
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน (ตอ) 

 

ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57  (กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

 
 
 
 

 

หมายเหตุ  (๑) กรณีท่ีผานการประเมนิ คือ ผูจะเขารับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนมากกวา ๗๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือก
เพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ และไดรับคะแนนมากกวา ๘๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ
พิเศษ (รายละเอียดตามเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด โดยผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ ตองมีความเห็นสอดคลองกันวา “ผาน”  
ท้ังน้ี กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน ใหอธิบดี (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗) เปนผูพิจารณาช้ีขาด 
 (๒) กรณีผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกไดรับคะแนนไมถึงตามเกณฑท่ีกําหนด ถือวา “ไมผาน” และไมสามารถเขารับ
การคัดเลือกเพ่ือประเมินบุคคลได ผูบังคับบัญชาท่ีประเมินตองช้ีแจงผลการพิจารณาใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกทราบ และ
ติดตามดูแลใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองตอไป 



แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

๑) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๑.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๑.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๒) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๒.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๒.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๓) ... 
๓.๑) ... 
๓.๒) ... 
ฯลฯ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

๑) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๑.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๑.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๒) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๒.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๒.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๓) ... 
๓.๑) ... 
๓.๒) ... 
ฯลฯ 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) หมายเลข ๓
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ปงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

๑) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๑.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๑.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๒) ภารกิจ/งาน............................................................................................................................. 
๒.๑) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๒.๒) ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

๓) ... 
๓.๑) ... 
๓.๒) ... 
ฯลฯ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

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

(วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 

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

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

(วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 



แบบเสนอเคาโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรบัปรุงงานใหมีประสิทธภิาพมากข้ึน 

ช่ือผลงานลําดับท่ี ๑ ..................................................................................................................... 

1) สรุปสาระสําคัญโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๒) ความยุงยากซับซอนของงาน 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๓) ประโยชนท่ีหนวยงานไดรับ 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) หมายเลข ๔
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ช่ือผลงานลําดับท่ี ๒ ..................................................................................................................... 

1) สรุปสาระสําคัญโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๒) ความยุงยากซับซอนของงาน 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๓) ประโยชนท่ีหนวยงานไดรับ 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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ช่ือผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะกรณีระดับชํานาญการพิเศษ) ............................................................................ 

1) สรุปสาระสําคัญโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๒) ความยุงยากซับซอนของงาน 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๓) ประโยชนท่ีหนวยงานไดรับ 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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ช่ือขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
เรื่อง............................................................................................................................................... 

1) สรุปหลักการและเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๒) ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

๓) ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
……………………………………………………………………………………………………………............…….....……… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

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

(วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 

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

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

(วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 



แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาในสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 
(เฉพาะกรณีมีระยะเวลาข้ันต่ําการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามท่ี ก.พ. กําหนด)

ของ .............(ระบุช่ือ – สกุล).............. 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง..............................................ระดับ................................ 

สังกัด ................(ระบุช่ือสวน/กลุม/ฝาย/งาน และช่ือหนวยงาน)................. 

๑. รายละเอียดลักษณะงานท่ีขอประเมินและลักษณะงานท่ีเกี่ยวของ/เกื้อกูล 

ลักษณะงานในตําแหนงท่ีขอประเมิน ลักษณะงานในตําแหนงท่ีเกี่ยวของ/เกื้อกูล 

ตําแหนง........................................................... 
ตําแหนงเลขท่ี ....................... 
................(ชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน)................... 
....................(ชื่อหนวยงาน)............................... 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(๑) ........................................................... 

(๒) ........................................................... 

(๓) ........................................................... 

(๔) ........................................................... 

(๕) ........................................................... 

(๖) … 

ตําแหนง............................................................ 
ตําแหนงเลขท่ี ....................... 
................(ชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน)................... 
....................(ชื่อหนวยงาน)............................... 
ตั้งแตวันท่ี...............................ถึง................................... 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(๑) ............................................................ 

(๒) ............................................................ 

(๓) ............................................................ 

(๔) ............................................................ 

(๕) .... 

2. คํารับรอง
2.1  ผูขอรับการประเมิน (ลงชื่อ)........................................................ 

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

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

2.2  ผูบังคับบัญชา* (ลงชื่อ)........................................................ 
(......................................................) 

 ตําแหนง.................................................... 
วันท่ี................................................. 

*หมายเหต ุผูบังคับบัญชา ณ ชวงระยะเวลาที่นํามาใชนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลเปนผูรับรอง

- ตัวอยาง -
เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๑) หมายเลข ๕

 



 
 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 

(แบบที่ ๒) 

การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ  

(กรณียายตางกลุม โอน หรือบรรจุกลับ) 
(๑) แบบพิจารณาบุคคลเพือ่ยายตางกลุม โอน หรอืบรรจุกลับ 

(๒) แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 

(๓) แบบแสดงรายละเอียดขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา

งานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



แบบพิจารณาบุคคลเพือ่ยายตางกลุม โอน หรอืบรรจุกลับ 

1. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................

2. ตําแหนง (ปจจุบัน) ………………………………………………………………… ตําแหนงเลขท่ี......……..…....…

สังกัด (ระบชุื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน).................................................................... 

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

ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ ..................................................  อัตราเงินเดือนปจจุบัน ................................ 

3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...........................................................................................

ตําแหนงเลขท่ี................... สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ......................... 

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

4.  ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ. 7)

เกิดวันท่ี  ……..….  เดือน  ...............................  พ.ศ. ……………. 

อายุราชการ …………. ป  …………. เดือน (นับถึงวันท่ี .....................................) 

5. ประวัติการศึกษา

 คุณวุฒิและวิชาเอก    ปท่ีสําเร็จการศึกษา              สถาบัน 

 .................................................       …………………………………    ………………………………… 

 .................................................       …………………………………    ………………………………… 

 .................................................       …………………………………    ………………………………… 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต.………………….............................……………..)

วันออกใบอนุญาต  ………………………...……………….   วันหมดอายุ  …………..........…………………….. 

(กรณีท่ีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหแนบสําเนาเอกสารพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองดวย) 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๒) หมายเลข ๑
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7. ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)

  วัน/เดือน/ป           ตําแหนง         อัตราเงินเดือน       สังกัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................       .................................................       .......................   .................................................. 
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8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน

  ป    ระยะเวลา          หลักสูตร   สถาบัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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10. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา
ใหระบุผลงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  กรณีระดับชํานาญการตองมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน

ไมนอยกวา ๓ เรื่อง และมเีน้ือหารวมกันไมนอยกวา ๒ หนากระดาษ และ กรณรีะดับชํานาญการพิเศษ

ตองมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานไมนอยกวา ๕ เรื่อง และมีเน้ือหารวมกันไมนอยกวา ๓ หนากระดาษ

เรื่องท่ี ๑ …………………..………………………………………………………….………………………………………….

รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………

เรื่องท่ี ๒ …………………..………………………………………………………………….…………………………………. 

รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………

เรื่องท่ี ๒ …………………..………………………………………………………………….…………………………………. 

รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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 เรื่องท่ี ๔ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ).....……………………………………………………………………….. 

  รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………
 เรื่องท่ี ๕ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ).....………………………………………………………………….…….. 

  รายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                               (วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 

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

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

                               (วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...........) 

 
 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 
ชื่อผูรับการประเมิน...........................................................ตําแหนง....................................ระดับ.......................... 

ตําแหนงเลขท่ี.......................สังกัด......................................................................................................................... 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................................ระดับ............................ตําแหนงเลขท่ี......................                                      

สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ......................................................................................... 

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

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 

    - เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของอยาง    
มีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว ก็พยายาม

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไข ไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้าอีก 

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
   - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
   - แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ

ปฏิบตัิได 
   - แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
   - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
   - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 

   - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ 
   - วิเคราะหหาลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
   - เลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

   - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
   - รักษาวินัย 
   - ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
   - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ  
พลเรือน 

 

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

 

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

 

 
 

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

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

 
 

 

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

 

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

 

 
 

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

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

 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๒) หมายเลข ๒ 
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ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูรับบริการ
และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
 - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวพนวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน           
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. คุณลักษณะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

 

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

 
 

……………… 
 
 
 

 
 
……………… 

 
 

 

 

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

 
 
 

……………… 
 
 
 

 
 
………….…… 

 
 

 

รวม 100  

หมายเหตุ  -  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกเปนผูประเมินพรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
โดยกําหนดคะแนนเต็มในแตละองคประกอบตามตามเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมกําหนด ดังน้ี 

  ท้ังน้ี  ใหผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมิน พรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปน

ลายลักษณอักษร  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาผูขอรับการคัดเลือกมีคุณลักษณะอ่ืนท่ีโดดเดน ซึ่งสงผลใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดคุณลักษณะน้ัน ๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนเพ่ือใชในการประเมินได โดยตองกําหนดคะแนน

เต็มในแตละคุณลักษณะไวใหครบถวนและคะแนนรวมท้ังหมดตองไมเกิน ๑๐๐ คะแนน  

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน) 
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๑๕ คะแนน) 
• ความประพฤต ิ(๑๕ คะแนน) 
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน) 
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน) 

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน) 
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
• ความประพฤต ิ(๑๐ คะแนน) 
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน) 
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน) 
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

 

ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล) 
 

 (    )   ผานการประเมิน   

 (    )   ไมผานการประเมิน  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

 (    )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

 (    )   มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

  

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

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

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

           (วันท่ี)................../...................../....................... 
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน (ตอ) 

 

ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57  (กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

 
 
 
 

 

หมายเหตุ  (๑) กรณีท่ีผานการประเมนิ คือ ผูจะเขารับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนมากกวา ๗๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือก
เพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ และไดรับคะแนนมากกวา ๘๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ
พิเศษ (รายละเอียดตามเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด โดยผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ ตองมีความเห็นสอดคลองกันวา “ผาน”  
ท้ังน้ี กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน ใหอธิบดี (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗) เปนผูพิจารณาช้ีขาด 
 (๒) กรณีผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกไดรับคะแนนไมถึงตามเกณฑท่ีกําหนด ถือวา “ไมผาน” และไมสามารถเขารับ
การคัดเลือกเพ่ือประเมินบุคคลได ผูบังคับบัญชาท่ีประเมินตองช้ีแจงผลการพิจารณาใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกทราบ และ
ติดตามดูแลใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองตอไป 



 
แบบแสดงรายละเอียดขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน            

หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ...............(คํานําหนาตามดวยชื่อ – สกุล ของผูขอรับการประเมิน).................... 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง................................ ระดับ...................... ตําแหนงเลขท่ี............ 

............(ชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน).................  ............(ชื่อหนวยงาน)............. 
เรื่อง ......................................................................................................................................................... 

 

 หลักการและเหตุผล 
 .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 บทวิเคราะห/แนวความคิด
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ขอเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

 

 ลงชื่อ................................................ 

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

   ผูเสนอแนวคิด   

  ................/................./............ 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (แบบท่ี ๒) หมายเลข ๓ 
 



 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
(กรณีเลื่อน และกรณียายตางกลุมตําแหนง โอน หรือบรรจุกลับที่ตองประเมนิผลงาน) 

 

(๑) เลมแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน 

(๑.๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล  

 (ชุดเดียวกันกบัที่เสนออธบิดีเห็นชอบแลว) 

(๑.๒) แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 

 (ชุดเดียวกันกบัที่เสนออธบิดีเห็นชอบแลว) 

(๑.๓) แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 

(๑.๔) แบบขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

(๒) เลมเอกสารประกอบผลงาน  



 
 

 

 

 

 

แบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน 

 

ของ 

 

..........(ระบุคาํนําหนาตามดวย ชื่อ – สกุล).......... 

ตําแหนง...........................................  ระดับ.................... 

ตําแหนงเลขที่.........  สวน/กลุม/ฝาย/งาน.....(ระบุชื่อตามกฎหมาย)..... 

..............(ระบุชือ่หนวยงานตามกฎหมาย)..............  กรมทางหลวง 
 
 

เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง.................................... ระดับ................... 

ตําแหนงเลขที่.........  สวน/กลุม/ฝาย/งาน.....(ระบุชื่อตามกฎหมาย)..... 

..............(ระบุชือ่หนวยงานตามกฎหมาย)..............    

กรมทางหลวง 

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๑ 
 



   
 

สารบัญ 

 

เร่ือง                      หนา 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล    .........
  

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล   ......... 
 

แบบแสดงรายละเอียดผลงาน    ......... 

 ผลงานลําดับท่ี  1  เรื่อง  ..........................................................................  ......... 

 ผลงานลําดับท่ี  2  เรือ่ง  ..........................................................................  ......... 

 ผลงานลําดับท่ี  ๓  เรื่อง  ..........................................................................  ......... 

 (ผลงานลําดับท่ี ๓ เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ)  
  

แบบขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ......... 

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

 

 

 

 

 

 

 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

1. คุณสมบัติบุคคล 

1) ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน).......................................................................................................... 

2) ตําแหนง (ปจจุบัน).............................................................ตําแหนงเลขท่ี................................ 

สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ........................................................... 

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

ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ ................................................................................................................. 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน..................บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว..................บาท 

3) ขอรับประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................................................. 

ตําแหนงเลขท่ี................... สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ................. 

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

4) ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันท่ี...........................เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

อายุราชการ................ป......................เดือน (นับถึงวันท่ี .....................................) 

5) ประวัติการศึกษา 
    คุณวุฒิและวิชาเอก                     ปท่ีสําเร็จการศึกษา                   สถาบัน 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

 ………......………...………                  …………........ ………...........…...……… 

 ………......………...………                  …………........ ………...........…...……… 

 ………......………...………                  …………........ ………...........…...……… 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต.................................................................) 

 วันออกใบอนุญาต...............................................................วนัหมดอายุ................................... 

 (กรณีท่ีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหแนบสําเนาเอกสารพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองดวย) 

 

 

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๑.๑ 
 



2 

๑. คุณสมบัติบุคคล (ตอ) 

7) ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงใน                           
สายงานตาง ๆ ) 

  วัน เดือน ป         ตําแหนง             อัตราเงินเดือน       สังกัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................  ...................................    ............................    ................................ 
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๑. คุณสมบัติบุคคล (ตอ) 

8) การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (สําหรับกองการเจาหนาท่ีเทาน้ัน)

8.1 คุณวุฒิการศึกษา
(    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  (    )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา ๖๒ 
8.2 ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถากําหนดไว) 

(    )  ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต......................) 
  (    )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 
8.3   ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 (    )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (    )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี
................................................................................ 

8.4 ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง       
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ เคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย)  

 (    )  ตรงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 (    )  ไมตรง 
 (    )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
 (    )  ..................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

(    )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
(    )  อยใูนหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  - เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติบุคคลในขอ ๘) และเสนอ

ใหผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจพิจารณาและลงลายมือชื่อเปนผูตรวจสอบ 
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2. ผลงานท่ีจะสงประเมิน

๑)   ช่ือผลงาน 

๑.1) ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................... 

๑.๒)  ผลงานลําดับท่ี ๒ : .................................................................................................... 

๑.๓)  ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) : ....................................................... 

2) ระยะเวลาท่ีดําเนินการ

2.1) ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................... 

2.๒)  ผลงานลําดับท่ี ๒ : .................................................................................................... 

๒.๓)  ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) : ........................................................ 

3) สัดสวนในการดําเนินการเกี่ยวกับผลงาน

3.1)  ตนเองปฏิบัติ 

- ผลงานลําดับท่ี 1 : .................................................................................................. 

- ผลงานลําดับท่ี 2 : .................................................................................................. 

- ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดบัชํานาญการพิเศษ) : ..................................................... 

3.2)  ผูรวมจัดทําผลงานปฏบิัติ 

- ผลงานลําดับท่ี 1  (๑) ………….........…………………………………………………………… 

(๒) ………………………………….........…………………………………… 

- ผลงานลําดับท่ี ๒  (๑) ………………………………………………….........…………………… 

(๒) ………………………………………………………………….........…… 

- ผลงานลําดับท่ี ๓ (เฉพาะระดบัชํานาญการพิเศษ) 

(๑) ………………………………………………….........…………………… 

(๒) ………………………………………………………………….........…… 

 ๔) ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

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



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผูรับการประเมิน...........................................................ตําแหนง....................................ระดับ.......................... 

ตําแหนงเลขท่ี.......................สังกัด......................................................................................................................... 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................................ระดับ............................ตําแหนงเลขท่ี......................  

สังกัด (ระบุชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน และชื่อหนวยงาน) ......................................................................................... 

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

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว ก็พยายาม

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไข ไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้าอีก 

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ

ปฏิบตัิได 
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 

   - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหหาลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม

- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ  

พลเรือน 

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๑.๒
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ตอนท่ี 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูรับบริการ

และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
 - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนาทาง

วิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
- สนใจและปรับตนเองใหกาวพนวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

    - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน         
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗. คุณลักษณะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

……………… 

……………… 

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

……………… 

………….…… 

รวม 100 

หมายเหตุ  -  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกเปนผูประเมินพรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
โดยกําหนดคะแนนเต็มในแตละองคประกอบตามตามเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมกําหนด ดังน้ี 

 ท้ังน้ี  ใหผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมิน พรอมท้ังระบุเหตุผลการประเมินเปน

ลายลักษณอักษร  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาผูขอรับการคัดเลือกมีคุณลักษณะอ่ืนท่ีโดดเดน ซึ่งสงผลใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดคุณลักษณะน้ัน ๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนเพ่ือใชในการประเมินได โดยตองกําหนดคะแนน

เต็มในแตละคุณลักษณะไวใหครบถวนและคะแนนรวมท้ังหมดตองไมเกิน ๑๐๐ คะแนน  

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน)
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๑๕ คะแนน)
• ความประพฤต ิ(๑๕ คะแนน)
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน)
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน)
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน)

• ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
• ความคิดรเิริม่ (๑๕ คะแนน)
• การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
• ความประพฤต ิ(๑๐ คะแนน)
• ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน)
• การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน)
• คุณลักษณะอ่ืน ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะ

ขางตน)
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล) 

(    )   ผานการประเมิน   

(    )   ไมผานการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

(    )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(    )   มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(วันท่ี)................../...................../....................... 
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ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน (ตอ) 

 

ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57  (กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

 
 
 
 

 

หมายเหตุ  (๑) กรณีท่ีผานการประเมนิ คือ ผูจะเขารับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนมากกวา ๗๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือก
เพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ และไดรับคะแนนมากกวา ๘๐ คะแนน สําหรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในระดับชํานาญการ
พิเศษ (รายละเอียดตามเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด โดยผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ ตองมีความเห็นสอดคลองกันวา “ผาน”  
ท้ังน้ี กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกตางกัน ใหอธิบดี (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗) เปนผูพิจารณาช้ีขาด 
 (๒) กรณีผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกไดรับคะแนนไมถึงตามเกณฑท่ีกําหนด ถือวา “ไมผาน” และไมสามารถเขารับ
การคัดเลือกเพ่ือประเมินบุคคลได ผูบังคับบัญชาท่ีประเมินตองช้ีแจงผลการพิจารณาใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกทราบ และ
ติดตามดูแลใหผูท่ีจะเขารับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองตอไป 



 

 

 

 

 

ผลงานลําดับที่ ๑ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๑.๓ 
 



 

 

 

 

 

 

ผลงานลําดับที่ ๒ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผลงานลําดับที่ ๓ 

(เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
ลําดับที่ ๑ 

 

1.  ชือ่ผลงาน............................................................................................................................................. 
2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ........................................................................................................................ 
3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ๓.1................................................................................................................................................. 
 ๓.๒................................................................................................................................................. 
4.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
 ๔.1 สรุปสาระสําคัญ 
 ........................................................................................................................................ 
  ๔.๒ สรุปข้ันตอนการดําเนินการ 
 ........................................................................................................................................ 
5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี)  
 ๕.1 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
 ๕.2 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

๖.๑.................................................................................................................................................. 
๖.๒.... 

7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
๗.๑ เชิงปริมาณ 
........................................................................................................................................................ 
๗.๒ เชิงคุณภาพ 
........................................................................................................................................................ 

 

8. การนําไปใชประโยชน 
๘.๑.................................................................................................................................................. 
๘.๒............................................................................................................................................... 

 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
๙.๑.................................................................................................................................................. 
๙.๒............................................................................................................................................... 

10. ขอเสนอแนะ 
๑๐.๑............................................................................................................................................... 
๑๐.๒............................................................................................................................................... 

   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 

ลงชื่อ......................................................... 
 (.....................................................) 
 ผูเสนอผลงาน 
     (วันท่ี)............./................/.............. 
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   ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ

ความเปนจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

  ผูรวมดําเนินการ   ผูรวมดําเนินการ 

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

 

  

  ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

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

 (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ)            (ผูอํานวยการระดับหนวยงาน) 

 

 

 

 
หมายเหตุ   -   หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ   

   ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได 

 



  

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
ลําดับที่ ๒ 

 

1.  ชือ่ผลงาน............................................................................................................................................. 
2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ........................................................................................................................ 
3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ๓.1................................................................................................................................................. 
 ๓.๒................................................................................................................................................. 
4.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
 ๔.1 สรุปสาระสําคัญ 
 ........................................................................................................................................ 
  ๔.๒ สรุปข้ันตอนการดําเนินการ 
 ........................................................................................................................................ 
5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี)  
 ๕.1 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
 ๕.2 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

๖.๑.................................................................................................................................................. 
๖.๒.... 

7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
๗.๑ เชิงปริมาณ 
........................................................................................................................................................ 
๗.๒ เชิงคุณภาพ 
........................................................................................................................................................ 

 

8. การนําไปใชประโยชน 
๘.๑.................................................................................................................................................. 
๘.๒............................................................................................................................................... 

 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
๙.๑.................................................................................................................................................. 
๙.๒............................................................................................................................................... 

10. ขอเสนอแนะ 
๑๐.๑............................................................................................................................................... 
๑๐.๒............................................................................................................................................... 

   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 

ลงชื่อ......................................................... 
 (.....................................................) 
 ผูเสนอผลงาน 
     (วันท่ี)............./................/.............. 
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   ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ

ความเปนจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

  ผูรวมดําเนินการ   ผูรวมดําเนินการ 

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

 

  

  ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

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

 (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ)            (ผูอํานวยการระดับหนวยงาน) 

 

 

 

 
หมายเหตุ   -   หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ   

   ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได 

 



  

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
ลําดับที่ ๓ 

(เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) 
 

1.  ชือ่ผลงาน............................................................................................................................................. 
2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ........................................................................................................................ 
3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ๓.1................................................................................................................................................. 
 ๓.๒................................................................................................................................................. 
4.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
 ๔.1 สรุปสาระสําคัญ 
 ........................................................................................................................................ 
  ๔.๒ สรุปข้ันตอนการดําเนินการ 
 ........................................................................................................................................ 
5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี)  
 ๕.1 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
 ๕.2 .........................................................สัดสวนของผลงาน....................... 
6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

๖.๑.................................................................................................................................................. 
๖.๒.... 

7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
๗.๑ เชิงปริมาณ 
........................................................................................................................................................ 
๗.๒ เชิงคุณภาพ 
........................................................................................................................................................ 

 

8. การนําไปใชประโยชน 
๘.๑.................................................................................................................................................. 
๘.๒............................................................................................................................................... 

 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
๙.๑.................................................................................................................................................. 
๙.๒............................................................................................................................................... 

10. ขอเสนอแนะ 
๑๐.๑............................................................................................................................................... 
๑๐.๒............................................................................................................................................... 

   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
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 (.....................................................) 
 ผูเสนอผลงาน 
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ความเปนจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

  ผูรวมดําเนินการ   ผูรวมดําเนินการ 

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

 

  

  ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ..................................................... 

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

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

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

 (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ)            (ผูอํานวยการระดับหนวยงาน) 

 

 

 

 
หมายเหตุ   -   หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ   

   ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได 

 



 
 

 

 

แบบขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ 

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๑.๔ 
 



แบบขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ...............(คํานําหนาตามดวยชื่อ – สกุล ของผูขอรับการประเมิน).................... 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง................................ ระดับ...................... ตําแหนงเลขท่ี............ 

............(ชื่อสวน/กลุม/ฝาย/งาน).................  ............(ชื่อหนวยงาน)............. 
เรื่อง ......................................................................................................................................................... 

 

 หลักการและเหตุผล 
 .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 บทวิเคราะห/แนวความคิด
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ขอเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
 ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

 

 ลงชื่อ................................................ 

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

   ผูเสนอแนวคิด   

  ................/................./............ 



 

 
 

เอกสารประกอบผลงาน 

 

 ลําดับที่  1  เรื่อง  .......................................................................... 

 ลําดับที่  2  เรื่อง  .......................................................................... 

 ลําดับที่  ๓  เรื่อง  ..........(เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ).............. 

 

ของ 

 
..........(ระบุคาํนําหนาและตามดวย ช่ือ - สกุล).......... 

ตําแหนง......................................... ระดับ.......................  

ตําแหนงเลขที่.........  สวน/กลุม/ฝาย/งาน.....(ระบุชื่อตามกฎหมาย)...... 

...........(ระบุชือ่หนวยงานตามกฎหมาย)........   กรมทางหลวง 

 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.................................... ระดับ....................... 

ตําแหนงเลขที่.........  สวน/กลุม/ฝาย/งาน.....(ระบุชื่อตามกฎหมาย)..... 

...........(ระบุชือ่หนวยงานตามกฎหมาย).........   กรมทางหลวง 

เอกสารประกอบการประเมิน หมายเลข ๒ 
 



สารบัญ 

 

เร่ือง                   หนา 
 

เอกสารประกอบผลงานลําดับท่ี  1    ......... 

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

เอกสารประกอบผลงานลําดับท่ี  2    ......... 

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

เอกสารประกอบผลงานลําดับท่ี  ๓  (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) ......... 

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