




























เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน 
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เค้าโครงร่างผลงาน 
เรื่อง 

ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 
เรื่อง 

จัดทำโดย 

ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ประกอบการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ปกสำหรับกรณีสมัคร 1 ตำแหน่ง 



 

ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
 ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ 

ตำแหน่งที่สมัคร    ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน    สำนัก/กอง 

๑.  ชื่อ 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
ฝ่าย/กลุ่มงาน กอง/สำนัก 

๒. วัน เดือน ปีเกิด อายุปัจจุบัน ปี 

๓. ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ  ตำแหน่ง ระดับ 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม ปี เดือน 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว  ปี 

๔. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีการศึกษา
ที่สำเร็จ 

การได้
ทุน 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

๕. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ชื่อเร่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ 

๖. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ชื่อเร่ือง 

ลายมือชื่อ ผู้สมัคร 
( ) 

วันที ่ เดือน พ.ศ. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ลงชื่อ 
     (         ) 

ตำแหน่ง 
วันที ่ เดือน พ.ศ. 

รูปถ่าย 
ใบสมัครกรณีสมัคร 1 ตำแหน่ง 



เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน 
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

จัดทำโดย 

ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ประกอบการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่งที่  1 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ตำแหน่งที่  2 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ตำแหน่งที่  3 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน 
กอง 

ปกสำหรับกรณีสมัครหลายตำแหน่ง 



 

ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
 ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ 

ตำแหน่งที ่ 1 ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน สำนัก/กอง 

ตำแหน่งที ่ 2 ตำแหน่งเลขท่ี 
กลุ่มงาน สำนัก/กอง 

ตำแหน่งที ่ 3 ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่มงาน สำนัก/กอง 

๑.  ชื่อ 
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 
ฝ่าย/กลุ่มงาน กอง/สำนัก 

๒. วัน เดือน ปีเกิด อายุปัจจุบัน ปี 

๓. ประวัติการรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ  ตำแหน่ง ระดับ 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม ปี เดือน 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว  ปี 

๔. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีการศึกษา

ที่สำเร็จ 
การได้
ทุน 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

๕. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ชื่อเร่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ 

๖. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ชื่อเร่ือง 

ลายมือชื่อ ผู้สมัคร 
( ) 

วันที ่ เดือน พ.ศ. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา  (ผู้อำนวยการกอง) 

ลงชื่อ 
     (         ) 

ตำแหน่ง 
วันที ่ เดือน พ.ศ. 

รูปถ่าย 

ใบสมัครกรณีสมัครหลายตำแหน่ง 



 

 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
ตอนที่  ๑   
๑. ชื่อผู้ขอประเมิน           
2. ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)      ตำแหน่งเลขที ่    
    งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/   สำนัก/กอง  อัตราเงินเดือน    
    กรม     ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมือ่      
3. ขอประเมินเพื่อแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    ตำแหน่งเลขที ่    
    งาน/ฝ่าย/กลุ่ม   สำนัก/กอง       
    กรม             
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
    เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.   
    อายุราชการ  ปี  เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
  คุณวุฒิและวิชาเอก  ปีที่สำเร็จการศึกษา  สถาบัน 
        ปริญญา/ประกาศนียบัตร 
             
             
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) 
  วัน เดือน ปี ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน  สังกัด 
             
             
7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
  ปี ระยะเวลา  หลักสูตร  สถาบัน 
             
             
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 6 เช่น เป็นหัวหน้า
โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
             
             
9. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
 (1)            
             
 (2)            
             
 (3)            
             
 
 



 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 
 
10. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง (ไม่เกิน 5 ปี) 
 (1)            
             
 (2)            
             
 (3)            
             

ฯลฯ 
11. ประวัติทางวินัย 
             
12. ประวัติการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี 
    (1) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค.  ระดับ   
    (2) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เม.ย.  ระดับ   
    (3) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค.  ระดับ   
    (4) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เม.ย.  ระดับ   
    (5) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค.  ระดับ   
    (6) การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เม.ย.  ระดับ   
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่จ้งใบแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ขอรับการประเมิน 
            (     ) 
    (วันที่)  /  /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 
 
ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณวุฒิการศกึษา 
    (   ) ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    (   ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 
 
2. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำนดไว้) 
    (   ) ตรงตามทีก่ำหนด (ใบอนุญาต  ) (   ) ไมต่รงตามทีก่ำหนด 
 
3. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 
    (   ) ครบตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
    (   ) ไมค่รบ แต่จะครบกำหนดในวันที่     
 
4. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำรง
ตำแหน่งในสายงายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
    (   ) ตรงตามที่ ก.พ. กำหนด 
    (   ) ไม่ตรง  
    (   ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป็นผู้พิจารณา 
    (   )        
 
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (   ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได้ 
    (   ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง 
 ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง 
    (   ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล       ) 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งใบแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)     (ผู้ตรวจสอบ) 
            (     ) 
    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล/ 
        ผู้รับผิดชอบบริหารทรัพยากรบุคคล 
    (วันที่)  /  /  
 
 
 
 

 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
สมรรถนะหลัก 80 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 18 

- ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจ
เป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น 
อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 

2. บริการที่ดี 15 
- ความตัง้ใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพ่ือสนองความ

ต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 14 
- ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตน

ในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
รู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. จริยธรรม 18 
- การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย และ

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ 
อีกท้ังเพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

5. ความร่วมมือร่วมใจ 15 
- ความตัง้ใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร

โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และความสามารถในการ
สร้าง และดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 



 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
สมรรถนะข้าราชการ สผ. 20  
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ 5   
 - การทำงานโดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการประกอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิทยาการ
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติทั้งเรื่องที่ส่งผลทางตรง และส่งผลกระทบทางอ้อม 
ประกอบการดำเนินงาน 

  

   
2. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 5   
 - การทำงานโดยไม่ยึดมั่นในแนวคิดของตนเอง และเปิดรับวิธีการใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
การถ่ายทอดและเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้
พัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

  

   
3. สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 5   
 - ความสามารถในการนำเสนอ หรืออธิบายเพ่ือให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสารเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้นโยบายและแผนการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เข้าใจ 

  

   
4. นำไปสู่การปฏิบัติ 5   
 - ความสามารถในการรวบรวมและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ในการบูร
ณาการงานที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

  

   
   
   
   

รวม 100   
 



 

 

ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
 ( ) ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
 ( ) ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
 (ระบุเหตุผล)           
             
             
             
             

(ลงชื่อผู้ประเมิน)      
(   ) 

(ตำแหน่ง)     
(วันที่) /  /  
(ผู้บังคับบญัชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ) 

 
ความเห็นของบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
 ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
 ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้     
             
             
             
             

(ลงชื่อผู้ประเมิน)      
(   ) 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง     
(วันที่) /  /  

 
 
 



 

 
ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 
 ( ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)        
             
             
 ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)        
             
             
 
 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)      
(   ) 

(ตำแหน่ง)     
(วันที่) /  /  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอเค้าโครงผลงาน 
 
ผลงานทีเ่ป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 
 

1. เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
2. ระยะเวลาการดำเนินการ………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 
............................................................................................................................................................. ................. 
....................................................................................... ....................................................................................... 
................................................................ ........................................................................................................ ...... 
4. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................. ................. 
....................................................................... ........................................................................... ............................ 
................................................................ ........................................................................................ ...................... 
5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
.......................................................................................................................... .................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
6. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
....................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
................................................................ .................................................................... .......................................... 
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ 
............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................  
9. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
10. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
................................................................ ..............................................................................................................  
 
 
 
 
 



11. ผู้มีส่วนรว่มในผลงาน (ถ้ามี)
1)..................................................................สัดสว่นผลงาน....................................................................  
2)..................................................................สัดสว่นผลงาน.... .......................................................... ...... 
3)..................................................................สัดสว่นผลงาน........................................................ ............ 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

     ผู้ขอประเมิน 

ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

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

หมายเหตุ   คำรับ รองจากผู้ บั งคั บบั ญ ชาอย่ างน้ อยสองระดับ  คื อ  ผู้ บั งคั บบัญ ชาที่ ก ำกับดู แล 
และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได ้



 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    ตำแหน่งเลขที ่    
กลุ่มงาน    กอง        
 
1. เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..... 
 
2. หลักการและเหตุผล 
....................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
................................................................ ........................................................................... ................................... 
 
3. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดท่ีอาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................... ............................................................................. ............................ 
...................................................................................................................................................... ........................ 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................ .................................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 
....................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
................................................................ .............................................................................................................. 
 
 
       (ลงชื่อ)......................................... 
             (.........................................) 
             ผู้ขอประเมิน 
       (วันที่)......../............./.................. 
 
 
 




