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ที่ นร 0708.4/ว 16 

  
 
 
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กท  10300 
 

      29  กันยายน 2538 
 

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภท 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

เรียน (เวียนกระทรวง  ทบวง  กรมและจังหวัด) 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   (ตําแหนง
ประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

  2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ 
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ไดบัญญัติใหการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในกรณีตาง ๆ  เชน  การเลื่อนตําแหนง  การยาย  การโอน  
และการบรรจุกลับเขารับราชการ  เปนตน   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนด 
 

 ฉะนั้น  เพื่อใหทางราชการสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  
ความชํานาญงาน  และความเชี่ยวชาญ  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตามที่กําหนดในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับลักษณะหนาที่และความ 
รับผิดชอบอยางแทจริง  ตลอดจนเปนไปดวยความคลองตัว  ก.พ.จึงมีมติดังนี้ 
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 1)  ใหยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0601/ ว 10  ลงวันที่  
7  ตุลาคม 2529  ที่ นร 0701/ ว 9  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2530  ที่ นร 0703/ ว 10  ลงวันที่  30  
ธันวาคม 2530  ที่ นร 0717/ ว 4  ลงวันที่  1  มิถุนายน 2533  ที่ นร 0717/ ว 5  ลงวันที่  15  
มิถุนายน  2533  ที่ นร 0717/ ว 13  ลงวันที่  12  ตุลาคม 2533  ที่  นร 0717/ ว 4  ลงวันที่   1  
เมษายน 2534  ที่ นร 0717/ ว 12  ลงวันที่  27  ธันวาคม 2534  ที่ นร 0717/ ว 13  ลงวันที่  30  
ธันวาคม  2534  ที่  นร  0707/ ว  8  ลงวันที่   8  พฤษภาคม  2535  และ  ที่  นร  0707.3/ ว  11         
ลงวันที่  29  กรกฎาคม 2535 
 

 2)  ใหกรมเจาสังกัดดําเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  (ยกเวนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เปนกอง  หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานอ่ืน   
ที่เทียบไดไมต่ํากวาหัวหนาสวนราชการที่เปนกองตามที่ ก.พ.กําหนด)  และตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ  สําหรับตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา  โดยดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล  ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ในกรณีที่กรมใดยังไมพรอม    
ที่จะดําเนินการประเมินบุคคล  ใหกรมนั้นชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงาน ก.พ. 
ทราบ  เพื่อนําเสนอ ก.พ.พิจารณาดําเนินการใหตอไป 
. 

 สําหรับตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป  ใหกรมเจาสังกัดประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  สวนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินผลงาน นั้น  ก.พ.จะเปน                   
ผูดําเนินการ 
 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยทายหนังสือนี้ 
 

 3)  เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการประเมินบุคคลตาม 2) เปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกันตามระบบคุณธรรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนดนี้  ก.พ.จึงเห็นควรใหกรมเจาสังกัดสรางระบบตรวจสอบการดําเนินการประเมิน
บุคคลของแตละสวนราชการขึ้น  ในการนี้เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่กรมเจาสังกัด  หรือผูขอ
รับการประเมินจัดทําขึ้นใหเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบจาก ก.พ. 
หรือผูที่ ก.พ.มอบหมาย  กรณีมีขอขัดแยงหรือความจําเปนเกิดขึ้น 
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 4)  เมื่อผูขอรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว  ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 52  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ดําเนินการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ขอรับการประเมินไดภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
 

  4.1  กรณีเปนการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
อัตราเงินเดือนของผูจะเลื่อนนั้นตองเปนไปตามที่ ก.พ.กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ.      
ที่ นร 0708.1/ ว 13  ลงวันที่ 15 กันยายน 2536  หรือที่จะกําหนดตอไป  ยกเวนคําขอประเมิน
ของผูที่ไดสงไปยังสํานักงาน ก.พ. หรือกรมเจาสังกัด  กอนวันที่  1  ตุลาคม 2538  โดยมี
เอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตอง 
แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน  ใหเปนไปตามที่ ก.พ.กําหนดในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0717/ ว 13  ลงวันที่  12  ตุลาคม 2533 
 

  4.2  ใหดําเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. หรือกรม   
เจาสังกัดไดรับคําขอประเมินบุคคลที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน  
และไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด  รวมทั้งตองเปนไปตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ ว 255  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2524  
และ ที่ สร 0203/ ว 38  ลงวันที่  23  มีนาคม 2526  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/    
ว 9  ลงวันที่  22  สิงหาคม 2523 
 

 5)  หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่  
1  ตุลาคม 2538  เปนตนไป 
 

 6)  การประเมินบุคคลที่อยูระหวางการดําเนินการของกรมเจาสังกัด  หรือ
สํานักงาน ก.พ.กอนวันที่  1  ตุลาคม 2538  ใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ  สวนการประเมินบุคคลตั้งแตวันที่   1  ตุลาคม  2538   
เปนตนไป  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดตามหนังสือฉบับนี้   ทั้งนี้  
ใหใชเกณฑการประเมินผลงานในแตละสายงานตามที่ ก.พ.กําหนดไวแลว  หรือที่จะแจง
เวียนใหทราบตอไป 
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 7)  คําขอประเมินบุคคลที่ไดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2538  
ซึ่ง ก.พ.พิจารณาเห็นวาเอกสารที่สงไปยังไมเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณา  และไดมี
หนังสือขอเอกสารผลงานเพิ่มเติมมายังกรมเจาสังกัดแลว  หากมิไดรับแจงผลการสงเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน  6  เดือน  นับตั้งแตวันที่ลงในหนังสือสํานักงาน ก.พ. หรือตั้งแตวันที่  1  
ตุลาคม 2538  สุดแตระยะเวลาไหนจะยาวกวากัน  ใหถือวาคําขอประเมินดังกลาวไมผาน               
การประเมิน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรม
และจังหวัดตาง ๆ  ทราบดวยแลว 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

     (ลงชื่อ)     วิลาศ      สิงหวิสัย 
 

                 (นายวิลาศ   สิงหวิสัย) 
         เลขาธิการ  ก.พ.   
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ศูนยการสอบ 
โทร. 281 - 0505 
โทรสาร  282 - 1828 
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ส่ิงที่สงมาดวย  1 
 

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และ 
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0708.4/ ว 16   ลงวันที่  29  กันยายน 2538) 
__________________ 

 
  เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานในตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนไปอยางถูกตอง  เปนธรรม  และเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  ก.พ.จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการพิจารณา     
คัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานในตําแหนงประเภทตาง ๆ  ดังกลาวขางตน       
ดังนี้ 
 

  1.  องคประกอบที่ใชในการพิจารณา   ควรพิจารณาองคประกอบ  ดังนี้ 
 

   1.1  ความรูความสามารถและความชํ านาญในการปฏิบัติ งาน           
ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และความชํานาญ            
ในการปฏิบัติงานดานนั้นซึ่งอาจพิจารณาจากขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของขาราชการผูนั้นในระยะเวลาที่ผานมาก 
 

   1.2  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลา
ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง  หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
 

   1.3  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ใหพิจารณาโดย
คํานึงถึงความประพฤติ  การรักษาวินัย  ความขยันหมั่นเพียร  ความอุตสาหะ  การอุทิศเวลา
ใหกับราชการ 
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   1.4  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ประโยชนของผลงานตอราชการ  วงการวิชาการ  หรือ  
วิชาชีพ 
 

   1.5  เกณฑ อ่ืน  ๆ   ตามที่สวนราชการเห็นสมควรกําหนดเพิ่มเติม                 
เพื่อประโยชนในการพิจารณาคัดเลือก 
 

  2.  แนวทางการดําเนินการคัดเลือก 
 

   2.1  สวนราชการควรพิจารณากําหนดองคประกอบที่จะใชในการ
พิจารณาคัดเลือกไวอยางชัดเจน  ซึ่งอาจแตกตางไปจากองคประกอบที่กําหนดตามขอ 1.                      
ก็ได  ทั้งนี้  โดยเนนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบหลัก 
 

   2.2  ดําเนินการใหขาราชการในสังกัดไดทราบเปนการลวงหนาตามที่
เห็นสมควร 
 

   2.3  ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน  
ให ผูมีหนาที่ในการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกตามองคประกอบที่สวนราชการนั้นได                   
กําหนดไว 
 

__________________ 
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ส่ิงที่สงมาดวย  2 
 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป) 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ   

และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0708.4/ ว 16   ลงวันที่  29  กันยายน 2538) 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป) 
 

  ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  ไดแก  ตําแหนงในระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8  ของตําแหนงประเภททั่วไป                  
ซึ่งมิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน    มีลักษณะงานศึกษา  
วิเคราะห  หรือวิจัย  ลักษณะงานสอน  อบรม  หรือนิเทศ  หรือลักษณะงานปฏิบัติการซึ่ง                
จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ  หรือประสบการณ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้น  และเปนลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามหนาที่หลักของ                      
สวนราชการ 
  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ใหดําเนินการประเมินบุคคลกอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  1.  การขอประเมินบุคคล 
   1.1  ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวาง หรือเปนตําแหนง
ที่บุคคลนั้นดํารงอยูโดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงที่จะ   
แตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวโดยครบถวน  ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม
ครบถวนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได  แตทั้งนี้ผูขอรับการประเมิน                 
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  นับตั้งแตวันที่มีคําขอประเมิน 
   การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผูอ่ืนดํารงอยู
ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
   ก)  กรณีที่ ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะ
เกษียณอายุ  ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน  6  เดือน  กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจาก
ราชการ 
   ข)  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ  ใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวันที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนั้นลาออก
จากราชการ 
   ค)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจําเปนซึ่ง ก.พ.จะพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 
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   1.2  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับ                  
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมินที่กรมเจาสังกัดแตงตั้งโดยความ   
เห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม เพื่อพิจารณา 

  2.  หลักเกณฑการประเมินบุคคล 

  การประเมินบุคคลใหดําเนินการ  3  สวน  คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน   ดังนี้ 

   2.1  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล   ไดแก 

   ก)  ขอมูลทั่วไป 
    -  ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
    -  ประวัติการรับราชการ 
    -  ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
    -  ประสบการณในการทํางาน 
    -  อัตราเงินเดือน 
   ข)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    -  คุณวุฒิการศึกษา  (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ถามีคุณสมบัติไมตรงจะตองได
รับการยกเวนจาก ก.พ.) 
    -  คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ ก.พ.กําหนดไวในหลักเกณฑการ
ประเมินของแตละสายงาน  เชน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เปนตน 
    -  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  และการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
    -  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 
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ระดับ 
คุณวุฒิ 

 

6 
 

7 
 

8 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

6  ป 
4  ป 
2  ป 

7  ป 
5  ป 
3  ป 

8  ป 
6  ป 
4  ป 

 

   ทั้งนี้  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนง     
ในสายงานอื่นที่ เริ่มตนจากระดับเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ  หรือวิชาชีพที่                   
เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได 
   กรณีที่เปนคุณวุฒิอ่ืน ๆ  ก.พ.จะพิจารณากําหนดระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนงเปนสายงาน ๆ  ไป 

   2.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ไดแก 

    -  ความรับผิดชอบ 
    -  ความคิดริเริ่ม 
    -  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
    -  ความประพฤติ 
    -  ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    -  การพัฒนาตนเอง 
    -  คุณลักษณะอื่น ๆ  (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 

   2.3  การประเมินผลงาน 

    ก)  ผลงานที่จะนํามาประเมิน  ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน  
โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม  เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และเปน               
ผลงานที่แสดงถึงการใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ  หรือประสบการณ           
ที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานวิชาการเฉพาะทาง 
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     ทั้งนี้  ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต  
คุณภาพ  ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน  ประโยชนของผลงาน  ความรู  ความชํานาญ
งาน  และประสบการณที่ จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  หรือการผลิตผลงานดังกลาว      
ตามคําอธิบายแนบทาย  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
     (1)  เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน  1  ระดับ  เวนแต ก.พ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 
     (2)  ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
     (3)  กรณีที่ เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน     
จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานใน   
สวนใด  หรือเปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น  และจาก                
ผูบังคับบัญชาดวย 
     (4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว  จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 

    ข)  แนวทางการประเมินผลงาน   ใหพิจารณาจาก 

     (1)  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  หรือตามที่ ก.พ.กําหนด  กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นไดก็อาจกําหนด
เปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม  รวมทั้งอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบ
ดวย  เชน  การสัมภาษณ  เปนตน 
     (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
     (3)  ความยุงยาก  ซับซอนของผลงานของตําแหนง      
แตละระดับ 
     (4)  ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนง
แตละระดับ 
     (5)  การเผยแพรผลงานตามที่ ก.พ.จะกําหนด 
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     (6)  ความรู  ความชํานาญงาน   หรือความเชี่ยวชาญ
และประสบการณในการปฏิบัติงาน  เปนการพิจารณาวาผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา                
ผูขอรับการประเมินมีความรู  ความชํานาญงาน  หรือความเชี่ยวชาญ  และประสบการณใน
งานนั้น ๆ  เหมาะสมกับระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งมากนอยเพียงใด 
     ทั้งนี้  ก.พ.อาจกําหนดแนวทางการประเมินผลงาน     
ที่ตางไปจากนี้ได 

  3.  วิธีการประเมินบุคคล   ประกอบดวย  4  ข้ันตอน   ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1   ใหกรมเจาสังกัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  ที่ ก.พ.กําหนดตําแหนงไวแลวในอัตราสวน  1  รายตอ  1  ตําแหนง  โดยใชแนวทาง
ตามสิ่งที่สงมาดวย  1 

  ขั้นตอนที่  2   ใหผูที่ไดรับคัดเลือกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล  เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  ตามแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
ตอนที่ 1  (เอกสารหมายเลข 1)  และใหหนวยงานการเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูขอรับการประเมิน  ตามแบบการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ตอนท่ี 2  (เอกสาร
หมายเลข 1) 

  ขั้นตอนที่  3   ใหกรมเจาสังกัดดําเนินการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล  ดังนี้ 

   ก)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน  คือ  ผูบังคับ
บัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง  และผูบังคับบัญชาใน
ระดับเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ  เปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล  โดยกําหนดคุณลักษณะ
ของผูที่จะรับการประเมินในสายงานนั้น ๆ  เปนการลวงหนา   ทั้งนี้  อาจกําหนดคุณลักษณะ
ทั้งหมดตามแนวทางที่กําหนดในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2)  
หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ  หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะใด ๆ  ที่จําเปนและสําคัญ
นอกเหนือจากแนวทางที่กําหนดไวก็ได  และใหกําหนดคะแนนเต็มตามความสําคัญของ     
แตละคุณลักษณะไวดวย  โดยคะแนนเต็มที่กําหนดนั้นเมื่อรวมกันทุกรายการประเมินแลว   
จะตองเทากับ  100  คะแนน 
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   ข )  การประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคลแตละรายการ   
ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ก)  พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน  4  ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  
พอใช  และตองแกไข  แลวใหเปนคะแนน  โดยใหใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ       
ดังนี้ 

  ดีมาก หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100%  ของคะแนนเตม็ 
  ดี หมายถึง  ไดคะแนน  71 – 90%    ของคะแนนเต็ม 
  พอใช หมายถึง  ไดคะแนน  60 – 70%    ของคะแนนเต็ม 
  ตองแกไข  หมายถึง  ไดคะแนนนอยกวา  60%  ของคะแนนเต็ม 

    ค)  ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชา
ประเมินไมต่ํากวารอยละ 60  และผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลอง
วาผาน  จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  แลวจึงจะเสนอผลงาน     
ตอไปได  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นกรณีที่ผานและไมผานแตกตางกัน  
ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
    ง)  กรณี ที่ ไม ผ านการประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคล   
ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง  แจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข  เพื่อใหผูขอรับ
การประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป 

  ขั้นตอนที่  4   เมื่อผูรับการประเมินไดผานการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลแลว  ใหดําเนินการประเมินผลงานตอไปได  ดังนี้คือ 

   ก)  ใหกรมเจาสังกัด   โดยความเห็นชอบของ อ.ก .พ .กรม             
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล  จากแบบ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล   ตอนที่  1  และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  
(เอกสารหมาย เลข  1  และ  3)  พรอมทั้ ง เอกส ารหรือหลั กฐานของผลงานต าง  ๆ                        
คณะกรรมการดังกลาวจะแตงตั้งตามสายงานของตําแหนงที่จะประเมินเปนจํานวนหลายคณะ
ก็ได  ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
ไมเกิน  2  ป  ดังนี้ 
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    (1)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 
     (ก)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่

เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมิน  หรือสายงานที่ 
เกี่ยวของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  ตั้งแตระดับ 8  หรือเทียบเทาขึ้นไป  หรือผูทรง 
คุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

     (ข)  กรรมการใหแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่
เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินตั้งแตระดับ 7  หรือ
เทียบเทาขึ้นไป  ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน  จํานวนไมนอยกวา   
2  คน  แตไมเกิน  5  คน 

     ทั้งนี้  โดยมีบุคลากรหรือผูที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  เปนเลขานุการ 

    (2)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7  และ
ระดับ 8 

     (ก)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่
เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมิน  หรือสายงานที่ 
เกี่ยวของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวตั้งแตระดับ 9  หรือเทียบเทาขึ้นไป  หรือผูทรง   
คุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

     (ข)  กรรมการใหแตงตั้งจาก 
      -  ขาราชการ หรือผูที่เคยเปนขาราชการ

ซึ่งดํารงหรือเคยตําแหนงในสายงานที่จะประเมินตั้งแตระดับ 8  หรือเทียบเทาขึ้นไป  ซึ่งมี             
ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญ
ในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอนจํานวนไมนอยกวา 2 คน  แตไมเกิน 5 คน 

      -  ผูแทน ก.พ.  1  คน 
     ทั้งนี้  โดยมีบุคลากรหรือผูที่รับผิดชอบงาน

การเจาหนาที่  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  เปนเลขานุการ 
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     ในกรณีที่กรรมการเห็นวา  มีปญหาในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินผลงานของบุคคลตามหลักเกณฑ                 
และวิธีการที่ ก.พ.กําหนด  ใหประธานกรรมการสงเรื่องให ก.พ.เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

   ข)  การประเมินผลงานของบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การประเมินผลงานที่ ก.พ.กําหนดไวในแตละสายงาน 

   ค)  กรณีมีปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน  
อาจเชิญผูรับการประเมินมาซักถาม  และหรือขอรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพิ่มเติมได 

   ง)  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวาผลงานนั้นผานการประเมิน
แลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่สรุปผลการพิจารณาทั้ง  3  สวน  คือการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคล  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และการประเมินผลงาน  พรอมทั้งเหตุผล              
ที่ผานการประเมินโดยแนบแบบแสดงการรับผลงานที่สงประเมิน  และแบบแสดงการ
ประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 4  และ 5)  เพื่อเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  
ดําเนินการแตงตั้งตอไป 

   ในกรณีที่ผลงานของผูขอรับการประเมินไมผานการประเมิน
ใหหนวยงานการเจาหนาที่รายงานใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  ทราบ  โดยแนบแบบ
แสดงการประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 5)  และแจงใหผูขอรับการประเมินทราบ 

   จ)  การพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล  ใหจัดทํารายงาน
การประชุมเปนหลักฐานทุกครั้ง  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

   ฉ)  ใหกรมเจาสังกัดสงแบบรายงานผลการประเมิน  (เอกสาร
หมายเลข 6)  ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันที่ไดดําเนินการประเมินบุคคล
แลวเสร็จ 
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ลักษณะของผลงานของตําแหนง 

สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณแตละระดับ 
 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
ตําแหนงระดับ 6 

 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนง     
ที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก        
จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยดวยตนเองได 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนา
ทางราชการ  หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ในความรับผิดชอบดวยตนเองได  เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ 7 

 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  และอาจนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนง     
ที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดี 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ        
จําเปนตองมีการตัดสินใจ  หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือ
ตอความกาวหนาทางวิชาการ  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 

  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมาก  เปนที่ยอมรับ
ในระดับกองหรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ 8 

 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  และอาจนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาการ  นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนง     
ที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปน
พิเศษ   จําเปนตองมีการตัดสินใจ  หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือ
ตอความกาวหนาทางวิชาการ  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 

  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน   และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ   
เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรม  หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
 
 
 
 
 



 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน                                อุบล / บันทึก / 19 ก.ค. 47 

 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 

  ลักษณะของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแก  ตําแหนงที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะ  พ.ศ.2535  
และพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง                    
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ. 2538  หรือที่จะกําหนดตอไป 
  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ใหดําเนินการประเมินบุคคลกอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

  1.  การขอประเมินบุคคล 
   1.1  ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน  1  ระดับ  เมื่อมีตําแหนงวาง  หรือเปน
ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยู  โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวโดยครบถวน  ในกรณีที่ผูขอรับการประเมิน                 
มีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได   แตทั้งนี้                        
ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  นับตั้งแตวันที่
มีคําขอประเมิน 
   การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผูอ่ืนดํารงอยู
ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
    ก)  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไป
เพราะเกษียณอายุ  ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน  กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพน
จากราชการ 
    ข)  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ  ใหขอ
ประเมินลวงหนาไดไมกอนวันที่ผูมีอํานาจการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนั้นลาออก
จากราชการ 
    ค)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจําเปนซึ่ง ก.พ.จะพิจารณา  
เปนราย ๆ  ไป 
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   1.2  การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ  ใหดําเนินการดังนี้ 
    ก)  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7  และ
ระดับ 8  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมินที่กรมเจาสังกัดแตงตั้ง  
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม เพื่อพิจารณา 
    ข)  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9  และ
ระดับ 10 
     -  อธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวง 
เพื่อพิจารณาและมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     -  ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวง  แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  หรือในสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     -  ในสังกัดราชบัณฑิตยสถานใหนายกราชบัณฑิตยสถาน
เสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาและมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    ค)  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ  11                     
ใหปลัดกระทรวงเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาและมีหนังสือขอประเมินไปยัง 
ก.พ. 

  2.  หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
   การประเมินบุคคลใหดําเนินการ  3  สวน  คือ  พิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล  ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ดังนี้ 

   2.1  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล   ไดแก 

    ก)  ขอมูลทั่วไป 
     -  ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
     -  ประวัติการรับราชการ 
     -  ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
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     -  ประสบการณในการทํางาน 
     -  อัตราเงินเดือน 
    ข)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     -  คุณวุฒิการศึกษา  (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ถามีคุณสมบัติไมตรงจะตอง
ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.) 
     -  คุณ สมบั ติ เพิ่ ม เติ ม ต ามที่  ก .พ .กํ าห น ดไว ใน 
หลักเกณฑการประเมินของแตละสายงาน  เชน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เปนตน 
     -  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  และการปฏิบัติงาน  
ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
     -  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

7  ป 
5  ป 
3  ป 

8  ป 
6  ป 
4  ป 

9  ป 
7  ป 
5  ป 

10  ป 
8  ป 
6  ป 

11  ป 
9  ป 
7  ป 

 
     ทั้งนี้  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เริ่มตนจากระดับเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ  หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได 
     กรณีที่เปนคุณวุฒิอ่ืน ๆ  ก.พ.จะพิจารณากําหนดระยะ
เวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงเปนสายงาน ๆ  ไป 
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   2.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ไดแก 

    -  ความรับผิดชอบ 
    -  ความคิดริเริ่ม 
    -  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
    -  ความประพฤติ 
    -  ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    -  การพัฒนาตนเอง 
    -  วิสัยทัศน  (ระดับ 9 ข้ึนไป  ทุกตําแหนง) 
    -  คุณลักษณะอื่น ๆ  (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 

   2.3  การประเมินผลงาน 

    ก)  ผลงานที่จะนํามาประเมิน  ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน  
โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และเปน       
ผลงานที่แสดงถึงการใชความรู ประสบการณและการฝกฝนจนมีความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะในสายงานนั้น ๆ 
     ทั้งนี้  ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต  
คุณภาพ  ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน  ประโยชนของผลงาน  ความรู  ความชํานาญ
งาน  และประสบการณที่ จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว                        
ตามคําอธิบายแนบทาย  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
     (1)  เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน  1  ระดับ  เวนแต ก.พ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 
     (2)  ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
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     (3)  กรณีที่ เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน     
จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวน
ใดหรือเปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น  และจากผูบังคับ
บัญชาดวย 
     (4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว  จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 
    ข)  แนวทางการประเมินผลงาน  ใหพิจารณาจาก 
     (1)  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  หรือตามที่ ก.พ.กําหนด  กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นไดก็อาจกําหนด
เปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม  รวมทั้งอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบ
ดวย  เชน  การสัมภาษณ  เปนตน 
     (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
     (3)  ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนง      
แตละระดับ 
     (4)  ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนง
แตละระดับ 
     (5)  การเผยแพรผลงานตามที่ ก.พ.จะกําหนดโดยเฉพาะ
ตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป  ตองมีการเผยแพรผลงานโดยวิธีการตาง ๆ  ยกเวนลักษณะงานของ
บางตําแหนงที่ไมอาจเผยแพรได 
     (6)  ความรู  ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  เปนการพิจารณาวา  ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา                    
ผูขอรับการประเมินมีความรู  ความชํานาญงาน  หรือความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ                
ในงานนั้น ๆ  เหมาะสมกับระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งมากนอยเพียงใด 
     ทั้งนี้  ก.พ.อาจกําหนดแนวทางการประเมินผลงาน     
ที่ตางไปจากนี้ได 
 



 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน                                อุบล / บันทึก / 19 ก.ค. 47 

6 
 

  3.  วิธีการประเมินบุคคล  

   3.1  ตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา   ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1   ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ ก.พ.กําหนดตําแหนงไวแลว  ในอัตราสวน  
1  รายตอ  1  ตําแหนง  โดยใชแนวทางตามสิ่งที่สงมาดวย  1 

  ขั้นตอนที่  2   ใหผูที่ไดรับคัดเลือกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล  เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  ตามแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
ตอนที่ 1  (เอกสารหมายเลข 1)  และใหหนวยงานการเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูขอรับการประเมิน  ตามแบบการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ตอนท่ี 2  (เอกสาร
หมายเลข 1) 

  ขั้นตอนที่  3   ใหกรมเจาสังกัดดําเนินการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล  ดังนี้ 

   ก)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน  คือ  ผูบังคับ
บัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง  และผูบังคับบัญชาใน
ระดับเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ  เปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล  โดยกําหนดคุณลักษณะ
ของผูที่จะรับการประเมินในสายงานนั้น ๆ  เปนการลวงหนา   ทั้งนี้  อาจกําหนดคุณลักษณะ
ทั้งหมดตามแนวทางที่กําหนดในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2)  
หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ  หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะใด ๆ ที่จําเปนและสําคัญ
นอกเหนือจากแนวทางที่กําหนดไวก็ได  และใหกําหนดคะแนนเต็มตามความสําคัญของ     
แตละคุณลักษณะไวดวย  โดยคะแนนเต็มที่กําหนดนั้นเมื่อรวมกันทุกรายการประเมินแลว   
จะตองเทากับ  100  คะแนน 

   ข )  การประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคลแตละรายการ   
ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ก)  พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน  4  ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  
พอใช  และตองแกไข  แลวใหเปนคะแนน  โดยใหใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ       
ดังนี้ 
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  ดีมาก หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100%  ของคะแนนเต็ม 

  ดี หมายถึง  ไดคะแนน  71 – 90%    ของคะแนนเต็ม 
  พอใช หมายถึง  ไดคะแนน  60 – 70%    ของคะแนนเต็ม 
  ตองแกไข  หมายถึง  ไดคะแนนนอยกวา  60%  ของคะแนนเต็ม 

    ค)  ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชา
ประเมินไมต่ํากวารอยละ 60  และผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลอง
วาผาน  จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  แลวจึงจะเสนอผลงาน     
ตอไปได  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นกรณีที่ผานและไมผานแตกตางกัน  
ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
    ง)  กรณี ที่ ไม ผ านการประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคล   
ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรงแจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวา  มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหผูขอรับ
การประเมินปรับปรุงพฒันาตนเองใหเหมาะสมตอไป 

  ขั้นตอนที่  4   เมื่อผูรับการประเมินไดผานการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลแลว  ใหดําเนินการประเมินผลงานตอไปได  ดังนี้คือ 

   ก)  ใหกรมเจาสังกัด   โดยความเห็นชอบของ อ.ก .พ .กรม    
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล  จากแบบ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตอนที่ 1  และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  (เอกสาร
หมายเลข 1 และ 3)  พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานของผลงานตาง ๆ  คณะกรรมการดังกลาว
จะแตงตั้งตามสายงานของตําแหนงที่จะประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ไดตามความ    
เหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป  ดังนี้ 

    (1)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7 
     (ก)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่

เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมิน  หรือสายงานที่  
เกี่ยวของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวตั้งแตระดับ 9  หรือเทียบเทาขึ้นไป  หรือผูทรง              
คุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญงานในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 
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     (ข)  กรรมการใหแตงตั้งจาก 

       -  ขาราชการหรือผูที่เคยเปนขาราชการ
ซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินตั้งแตระดับ 8  หรือเทียบเทาขึ้นไป               
ซึ่ งมีผลงานเปนที่ประจักษ ในความสามารถแลว   หรือผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานที่มี                        
ความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน  จํานวนไมนอยกวา 2 คน   
แตไมเกิน  5  คน 
       -  ผูแทน ก.พ.  1  คน 

     ทั้งนี้  โดยมีบุคลากรหรือผูที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  เปนเลขานุการ 

    (2)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8 
     (ก)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่

เคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมิน  หรือสายงานที่ 
เกี่ยวของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวตั้งแตระดับ 9  หรือเทียบเทาขึ้นไป  หรือผูทรง   
คุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

     (ข)  กรรมการใหแตงตั้งจาก 
      -  ขาราชการหรือผูที่เคยเปนขาราชการ

ซึ่งดํารงหรือเคยตําแหนงในสายงานที่จะประเมินตั้งแตระดับ 8  หรือเทียบเทาขึ้นไป  ซึ่งมี    
ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญ
ในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอนจํานวนไมนอยกวา 2 คน  แตไมเกิน 5 คน 

      -  ผูแทน ก.พ.  1  คน 
     ทั้งนี้  โดยมีบุคลากรหรือผูที่รับผิดชอบงาน

การเจาหนาที่  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  เปนเลขานุการ 
     ในกรณีที่กรรมการเห็นวา  มีปญหาในทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินผลงานของบุคคลตามหลักเกณฑ              
และวิธีการที่ ก.พ.กําหนด  ใหประธานกรรมการสงเรื่องให ก.พ.เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 
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   ข)  การประเมินผลงานของบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑ

การประเมินผลงานที่ ก.พ.กําหนดไวในแตละสายงาน 
   ค)  กรณีมีปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน  

อาจเชิญผูรับการประเมินมาซักถาม  และหรือขอรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพิ่มเติมได 
   ง)  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวาผลงานนั้นผานการประเมิน

แลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่สรุปผลการพิจารณาทั้ง  3  สวน  คือการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคล  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และการประเมินผลงาน  พรอมทั้งเหตุผล               
ที่ผานการประเมินโดยแนบแบบแสดงการรับผลงานที่สงประเมิน  และแบบแสดงการ
ประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 4  และ 5)  เพื่อเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  
ดําเนินการแตงตั้งตอไป 

   ในกรณีที่ผลงานของผูขอรับการประเมินไมผานการประเมิน
ใหหนวยงานการเจาหนาที่รายงานใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ทราบ  โดยแนบแบบ
แสดงการประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 5)  และแจงใหผูขอรับการประเมินทราบ 

   จ)  การพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล  ใหจัดทํารายงาน
การประชุมเปนหลักฐานทุกครั้ง  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

   ฉ)  ใหกรมเจาสังกัดสงแบบรายงานผลการประเมิน  (เอกสาร
หมายเลข 6)  ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันที่ไดดําเนินการประเมินบุคคล
แลวเสร็จ 

  3.2  ตําแหนงตั้งแตระดับ  9  ขึ้นไป   ใหดําเนินการดังนี้คือ 

   ขั้นตอนที่ 1  -  ขั้นตอนที่ 3  ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8  ลงมา  ในกรณีที่เปนการประเมินเพื่อ   
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 10  และระดับ 11  ซึ่งไมสามารถหาผูบังคับบัญชาที่จะ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลไดถึง  2  ระดับ  ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูขอรับการ
ประเมินเปนผูประเมินแตเพียงผูเดียว 

   ขั้นตอนที่  4  เมื่อผูขอรับการประเมินไดผานการประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคลแลวใหดําเนินการดังนี้ 
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    ก)  ใหกระทรวงสงคําขอประเมินผลงาน  พรอมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งไดแก  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตอนที่ 1  และแบบ
แสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 1  และ  3)   พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ของผลงาน  ไปให ก.พ.พิจารณา 

    ข)  ให อ.ก.พ.วิสามัญที่ ก.พ.แตงตั้งและมอบหมายเปน
ผูพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 

    ค)  การประเมินผลงานของบุคคล   ให เปนไปตาม 
หลักเกณฑการประเมินผลงานที่ ก.พ.กําหนดไวในแตละสายงาน 

    ง)  กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สง
ประเมินอาจเชิญผูขอรับการประเมินมาซักถามเพิ่มเติมและหรือขอรายละเอียดของผลงาน 
ดังกลาวเพิ่มเติมได 
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ลักษณะของผลงานของ                                                             

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะแตละระดับ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ  7 

 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนง     
ที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดี 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือ
ตอความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูง 

  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมาก  เปนที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ  8 
 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  และอาจนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาชีพนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนง     
ที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปน
พิเศษ 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือ
ตอความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก 

  5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน   และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ   
เปนที่ยอมรับในระดับกอง  หรือระดับกรม  หรือวงการวิชาชีพนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ  9 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงาน  หรือเอกสารวิชาการ  หรือตํารา  
หรือคูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน   
และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ  นอกเหนือหนาที่ความ  
รับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพดานอื่น
ที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเดน 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง  ในการปฏิบัติงานที่มีความ 
ยุงยากและซับซอนมาก 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศ
ชาติ  หรือตอความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูงมากอยางเห็นไดชัด 

  5.  การเผยแพรของผลงาน 

   มีผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานที่ไดนําไปเผยแพร
อยางนอย  1  ชิ้น  โดยวิธีการตาง ๆ  เชน จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสาร  วารสารตาง ๆ  
การเสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 

  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูง  เปนที่ยอมรับใน
ระดับกรม  หรือระดับกระทรวง  หรือวงการวิชาชีพนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ  10 
  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงาน  หรือเอกสารวิชาการ  หรือตํารา  
หรือคูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน   
และอาจนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ  นอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ             
ดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง  ในการปฏิบัติงานที่มีความ 
ยุงยากและซับซอนเปนพิเศษ 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ  หรือประชาชน   หรือ
ประเทศชาติ  หรือตอความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูงเปนพิเศษอยางเห็นไดชัด 

  5.  การเผยแพรของผลงาน 

   มีการนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ชิ้น   
ไปเผยแพรโดยวิธีการตาง ๆ  เชน จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสาร  วารสารตาง ๆ  การ
เสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 

  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมาก  เปนที่ยอมรับ
ในระดับกรม  หรือระดับกระทรวง  หรือระดับชาติ  หรือวงการวิชาชีพนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ  11 
 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงาน  หรือเอกสารวิชาการ  หรือตํารา  
หรือคูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน   
และอาจนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ  นอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาชีพ             
ดานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 
  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเลิศ 
  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาชีพเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง  ในการปฏิบัติงานที่มีความ 
ยุงยากและซับซอนเปนพิเศษ 
  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมเปนพิเศษตอทางราชการ  หรือประชาชน  
หรือประเทศชาติ  หรือตอความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูงมากเปนพิเศษอยางเห็น 
ไดชัด 
  5.  การเผยแพรของผลงาน 
   มีการนําผลการปฏิบัติงาน  และหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ชิ้น   
ไปเผยแพรโดยวิธีการตาง ๆ  เชน จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสาร  วารสารตาง ๆ  การ
เสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 
  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความชํานาญงาน   และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ   
เปนที่ยอมรับในระดับกระทรวง  หรือระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

  ลักษณะของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนตําแหนงที่มีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป  ซึ่งมีความรู  ทฤษฎีหรือหลักวิชา
ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  เชน  ทางเศรษฐศาสตร  ทางการบัญชี  ทางศิลปศาสตร  เปนตน   
และเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการดาน
นั้น ๆ  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  1.  เปนตําแหนงระดับ 9  ข้ึนไป   ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการ
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  2.  เปนตําแหนงสําหรับงานเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนงานในหนาที่หลักของ 
สวนราชการ  หรือวัตถุประสงคของการจัดตั้งกรมนั้น ๆ 
  3.  เปนตําแหนงที่มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  
คือ 
   3.1  ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซึ่งตองคิดคน  
ริเริ่มทดลอง  หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได  เชน  
ดานวิชาการเกษตร  ดานวิชาการภาษี  ดานวิชาการเศรษฐกิจ  เปนตน 
   3.2  ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ  เชน   ดาน
โบราณคดี  ดานวิชาการละคร  และดนตรี  ดานอักษรศาสตร  เปนตน 
  4.  เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะดาน  และเปนผูมีประสบการณ  ความเชี่ยวชาญ  และผลงานที่เปนที่                 
ยอมรับในแวดวงวิชาการหรือวงการดานนั้น 
   กลุมของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานนี้    กําหนดเปน
ตําแหนงระดับ 9  ข้ึนไป  ตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน  คือ 
    -  ตําแหนงในฐานะผู เชี่ ยวชาญเฉพาะดาน   กําหนดเปน
ตําแหนงในระดับ 9 – 10 
    -  ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดาน   กําหนดเปน
ตําแหนงในระดับ 11 
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   การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ใหดําเนินการประเมิน
บุคคลกอนตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

  1.  การขอประเมินบุคคล 
   1.1  ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน  1  ระดับ  เมื่อมีตําแหนงวาง  หรือเปน
ตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยู  โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวโดยครบถวน  ในกรณีที่ผูขอรับการประเมิน          
มีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะที่ขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได   แตทั้งนี้  ผูขอ
รับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  นับตั้งแตวันที่มี    
คําขอประเมิน 
   การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผูอ่ืนดํารงอยู
ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
    ก)  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไป
เพราะเกษียณอายุ  ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน  กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพน
จากราชการ 
    ข)  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ  ใหขอ
ประเมินลวงหนาไดไมกอนวันที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนง
นั้นลาออกจากราชการ 
    ค)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจําเปนซึ่ง ก.พ.จะพิจารณา     
เปนราย ๆ  ไป 
   1.2  การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ  ใหดําเนินการดังนี้ 
    ก)  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9  และ
ระดับ 10 
     -  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวง
เพื่อพิจารณา  และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
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     -  ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  และไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวง  แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  หรือในสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรม  และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายก-         
รัฐมนตรี  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     -  ในสังกัดราชบัณฑิตยสถานใหนายกราชบัณฑิตยสถาน
เสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาและมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    ข)  การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ  11                        
ใหปลัดกระทรวงเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาและมีหนังสือขอประเมินไปยัง 
ก.พ. 

  2.  หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
   การประเมินบุคคลใหดําเนินการ  3  สวน  คือ  พิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล  ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ดังนี้ 

   2.1  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล   ไดแก 

    ก)  ขอมูลทั่วไป 
     -  ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
     -  ประวัติการรับราชการ 
     -  ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
     -  ประสบการณในการทํางาน 
     -  อัตราเงินเดือน 
    ข)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     -  คุณวุฒิการศึกษา  (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ถามีคุณสมบัติไมตรงจะตอง
ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.) 
     -  คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ ก.พ.กําหนดไวในหลักเกณฑ    
การประเมินของแตละสายงาน  เชน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เปนตน 
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     -  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  และการปฏิบัติงาน  
ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
     -  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

 

9 
 

10 
 

11 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

9  ป 
7  ป 
5  ป 

10  ป 
8  ป 
6  ป 

11  ป 
9  ป 
7  ป 

 

     ทั้งนี้  อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เริ่มตนจากระดับเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ  หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ  หรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได 
     กรณีที่เปนคุณวุฒิอ่ืน ๆ  ก.พ.จะพิจารณากําหนดระยะ
เวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงเปนสายงาน ๆ  ไป 

   2.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ไดแก 

    -  ความรับผิดชอบ 
    -  ความคิดริเริ่ม 
    -  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
    -  ความประพฤติ 
    -  ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    -  การพัฒนาตนเอง 
    -  วิสัยทัศน  (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
    -  คุณลักษณะอื่น ๆ  (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
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   2.3  การประเมินผลงาน 

    ก)  ผลงานที่จะนํามาประเมิน  ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน  
โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และเปน       
ผลงานที่แสดงถึงการใชความรู  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน              
เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานนั้น ๆ 
     ทั้งนี้  ผลงานที่จะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต  
คุณภาพ  ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน  ประโยชนของผลงาน  ความรู  ความชํานาญ
งาน  และประสบการณที่ จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  หรือการผลิตผลงานดังกลาว      
ตามคําอธิบายแนบทาย  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
     (1)  เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน  1  ระดับ  เวนแต ก.พ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 
     (2)  ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
     (3)  กรณีที่ เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน     
จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานใน      
สวนใดหรือเปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น  และจาก                 
ผูบังคับบัญชาดวย 
     (4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว  จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 
    ข)  แนวทางการประเมินผลงาน  ใหพิจารณาจาก 
     (1)  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  หรือตามที่ ก.พ.กําหนด  กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นไดก็อาจกําหนด
เปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม  รวมทั้งอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบ
ดวย  เชน  การสัมภาษณ  เปนตน 
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     (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
     (3)  ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนง      
แตละระดับ 
     (4)  ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนง
แตละระดับ 
     (5)  การเผยแพรผลงาน   โดยกําหนดใหตําแหนง             
ระดับ 9  ข้ึนไป  ตองมีการเผยแพรผลงานโดยวิธีการตาง ๆ  ยกเวนลักษณะงานของบาง
ตําแหนงที่ไมอาจเผยแพรได 
     (6)  ความรู  ความชํานาญงาน   หรือความเชี่ยวชาญ
และประสบการณในการปฏิบัติงาน  เปนการพิจารณาวา  ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  
ผูขอรับการประเมินมีความรู  ความชํานาญงาน  หรือความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ               
ในงานนั้น ๆ  เหมาะสมกับระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งมากนอยเพียงใด 
     ทั้งนี้  ก.พ.อาจกําหนดแนวทางการประเมินผลงาน     
ที่ตางไปจากนี้ได 

  3.  วิธีการประเมินบุคคล  ประกอบดวย  4  ข้ันตอน   ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1   ใหกรมเจาสังกัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่ ก.พ.กําหนดตําแหนงไวแลว  
ในอัตราสวน  1  รายตอ  1  ตําแหนง  โดยใชแนวทางตามสิ่งที่สงมาดวย 

  ขั้นตอนที่  2   ใหผูที่ไดรับคัดเลือกกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล  เชน  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ตามแบบพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล  ตอนที่ 1  (เอกสารหมายเลข 1)  และใหหนวยงานการเจาหนาที่ เปนผูตรวจสอบ              
คุณสมบัติของผูขอรับการประเมิน  ตามแบบการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ตอนที่ 2  
(เอกสารหมายเลข 1) 

  ขั้นตอนที่  3   ใหกรมเจาสังกัดดําเนินการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล  ดังนี้ 
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   ก)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน  คือ  ผูบังคับ
บัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง  และผูบังคับบัญชา               
ในระดับเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ  เปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ในกรณีที่เปนการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 10  และระดับ 11  ซึ่งไมสามารถหาผูบังคับ
บัญชาที่จะประเมินคุณลักษณะของบุคคลไดถึง  2  ระดับ  ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของ          
ผูขอรับการประเมินเปนผูประเมินแตเพียงผูเดียว  โดยกําหนดคุณลักษณะของผูที่จะรับการ
ประเมินในสายงานนั้น ๆ  เปนการลวงหนา   ทั้งนี้  อาจกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดตาม       
แนวทางที่กําหนดในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2)  หรือจะ
กําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ  หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะใด  ๆ   ที่ จําเปนและสําคัญ              
นอกเหนือจากแนวทางที่กําหนดไวก็ได  และใหกําหนดคะแนนเต็มตามความสําคัญของ           
แตละคุณลักษณะไวดวย  โดยคะแนนเต็มที่กําหนดนั้นเมื่อรวมกันทุกรายการประเมินแลว        
จะตองเทากับ  100  คะแนน 

   ข )  การประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคลแตละรายการ   
ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ก)  พิจารณากําหนดระดับการประเมินเปน  4  ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  
พอใช  และตองแกไข  แลวใหเปนคะแนน  โดยใหใชเกณฑการใหคะแนนโดยประมาณ       
ดังนี้ 

  ดีมาก หมายถึง ไดคะแนน  91 – 100%  ของคะแนนเต็ม 
  ดี หมายถึง  ไดคะแนน  71 – 90%    ของคะแนนเต็ม 
  พอใช หมายถึง  ไดคะแนน  60 – 70%    ของคะแนนเต็ม 
  ตองแกไข  หมายถึง  ไดคะแนนนอยกวา  60%  ของคะแนนเต็ม 

    ค)  ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมที่ผูบังคับบัญชา
ประเมินไมต่ํากวารอยละ 60  และผูบังคับบัญชาในระดับที่เหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลอง
วาผาน  จึงจะถือวาเปนผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  แลวจึงจะเสนอผลงาน     
ตอไปได  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นกรณีที่ผานและไมผานแตกตางกัน  
ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
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    ง)  กรณี ที่ ไม ผ านการประเมินคุณ ลักษณะของบุ คคล   
ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง  แจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูขอรับการประเมินทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข  เพื่อใหผูขอรับ
การประเมินปรับปรงุพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป 

  ขั้นตอนที่  4   เมื่อผูรับการประเมินไดผานการประเมินคุณลักษณะ
แลวใหดําเนินการดังนี้ 

    ก)  ใหกระทรวงสงคําขอประเมินผลงาน  พรอมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งไดแก  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบแสดง     
รายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 1  และ  3)   พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานของ  
ผลงานไปให ก.พ.พิจารณา 

    ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งให  ก.พ.เปนผูพิจารณา 

    ข)  ให อ.ก.พ.วิสามัญที่ ก.พ.แตงตั้งและมอบหมาย 
เปนผูพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 

    ค)  การประเมินผลงานของบุคคล   ให เปนไปตาม 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน  ที่ ก.พ.กําหนดไวในแตละสายงาน 

    ง)  กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สง
ประเมิน  อาจเชิญผูขอรับการประเมินมาซักถามเพิ่มเติม  และหรือขอรายละเอียดของผลงาน 
ดังกลาวเพิ่มเติมได 
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ลักษณะของผลงานของ 

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะแตละระดับ 
 

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ  9 

 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการ  หรือตํารา  หรือ
คูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน  และ
อาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ  นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 
 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเดน 
 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซึ้งในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยาก
และซับซอนมาก 
 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศ
ชาติ  หรือตอความกาวหนาในงานวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
อยางเห็นไดชัด 



 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน                                อุบล / บันทึก / 19 ก.ค. 47 

2 
 

  5.  การเผยแพรผลงาน 
   มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่ไดนําไปเผยแพร   
อยางนอย  1  ชิ้น  โดยวิธีการตาง ๆ  เชน  จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสารวารสารตาง ๆ  
การเสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 
 

  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับในระดับ
กรม  หรือระดับกระทรวง  หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ  10 
 

  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงาน หรือเอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือ
คูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน  และ
อาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซึ้งในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยาก
และซับซอนเปนพิเศษ 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ  หรือประชาชน   หรือ
ประเทศชาติ  หรือตอความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูงเปนพิเศษอยางเห็นไดชัด 

  5.  การเผยแพรผลงาน 
   มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่ไดนําไปเผยแพร   
อยางนอย  1  ชิ้น  โดยวิธีการตาง ๆ  เชน  จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสารวารสารตาง ๆ  
การเสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 

  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  เปนที่ยอมรับ    
ในระดับกรม  หรือระดับกระทรวง  หรือระดับชาติ  หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
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  1.  ขอบเขตของผลงาน 
   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และสนองนโยบายของสวนราชการ  จํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  
หรือตามที่ ก.พ.จะกําหนดในแตละสายงาน  โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย  1  ชิ้น  จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงาน หรือเอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือ
คูมือ  หรือแถบบันทึกเสียง  หรือแถบบันทึกภาพยนตร  หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ  เปนตน  และ
อาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง  หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่จะประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

  2.  คุณภาพของผลงาน 
   มีคุณภาพของผลงานดีเลิศ 

  3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซึ้งในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยาก
และซับซอนมากเปนพิเศษ 

  4.  ประโยชนของผลงาน 
   เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมเปนพิเศษตอทางราชการ  หรือประชาชน  
หรือประเทศชาติ  หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับ
สูงมากเปนพิเศษอยางเห็นไดชัด 

  5.  การเผยแพรผลงาน 
   มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่ไดนําไปเผยแพร   
อยางนอย  1  ชิ้น  โดยวิธีการตาง ๆ  เชน  จัดพิมพในรายงานประจําป  เอกสารวารสารตาง ๆ  
การเสนอตอที่ประชุม  ประกอบคําบรรยาย  คําสอน  การอบรม  การสัมมนา  การออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ  หรือสถานีโทรทัศน  เปนตน 

  6.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   มีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนที่
ยอมรับในระดับกระทรวง  หรือระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อการยาย 

การยายสับเปลี่ยน  การโอน  และการบรรจุกลับ 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี 
ประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภท 

เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ก.   ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑการยาย  การยายสับเปลี่ยน  การโอน  และการบรรจุกลับ                   
ขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  ดังนี้ 

  1.  การยาย  การยายสับเปลี่ยน  การโอน  และการบรรจุกลับ  สําหรับผูท่ีเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  (ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
หรือตําแหนงทางวิชาการ  ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือตําแหนงประเภท              
เชี่ยวชาญเฉพาะทุกระดับที่มีลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน   หรือ
คลายคลึงกับตําแหนงที่ดํารงหรือเคยดํารงอยู   ใหสวนราชการยาย  ยายสับเปลี่ยน  หรือ           
รับโอน  หรือบรรจุกลับได  โดยไมตองมีการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยใหดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1.1  ใหกรมเจาสังกัดจัดทํากลุมตําแหนงที่มีลักษณะงาน  และหนาที่
ความรับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  เพื่อเปนแนวทางประกอบการพิจารณายาย  
ยายสับเปลี่ยน  หรือรับโอนหรือบรรจุกลับไดโดยใหกรมจัดกลุมตําแหนงดังกลาวสงให 
ก.พ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
   1.2  ผูที่ประสงคจะโอนและบรรจุกลับ  ใหกรอกรายละเอียดตามแบบ
ในเอกสารแนบทายนี้ 
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  2.  การยาย  การยายสับเปลี่ยน  การโอน  และการบรรจุกลับ  สําหรับผูท่ีเปน
ขาราชการซึ่งไมไดดํารงหรือไมเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือตําแหนงประเภท              
เชี่ยวชาญเฉพาะ  หรือตําแหนงทางวิชาการมากอน  ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ                  
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับเดียวกัน  ใหมีการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลกอนแตงตั้ง  โดยใหดําเนินการ   ดังนี้ 

   2.1  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ  8  ลงมา   ดําเนินการดังนี้ 
    (ก )  สําหรับผูย าย   ยายสับ เปลี่ ยน   โอน   และบรรจุกลับ                  
ใหดําเนินการกรอกรายละเอียดตามแบบการยาย  ยายสับเปลี่ยน  และบรรจุกลับ  ตามเอกสาร
แนบทาย  พรอมทั้งใหแสดงผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานตามเอกสาร      
หมายเลข 3  ตอนที่ 2  มาดวย 
    (ข)  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานซึ่งแตงตั้งโดยความ  
เห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม  และเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนในสายงานนั้น ๆ  เปนผูพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับ
การแตงตั้ง 

   2.2  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ  9  ขึ้นไป   ใหกรมเจาสังกัด
ดําเนินการในทํานองเดียวกันกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8  ลงมา  ตามขอ (ก)     
หลังจากนั้น  ใหปลัดกระทรวงหรืออธิบดีผูบังคับบัญชา  แลวแตกรณี  สงเรื่องให ก.พ. 
พิจารณา  โดย ก.พ.จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถ             
ที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
 

ข.   การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ในกรณีที่ ก.พ.ไดกําหนดตําแหนงที่มีอยูเดิมเปนตําแหนงที่ 
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มิใชตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)   ตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ   ตอมา  ก.พ.ไดกําหนด
ตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภท                   
ทั่วไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  และกรม
ประสงคจะแตงตั้งผูที่ครองตําแหนงอยูเดิมใหดํารงตําแหนงนั้นตอไป  กําหนดใหไมตองมี
การประเมินบุคคลและผลงาน 

 
_____________________ 
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แบบการยาย  ยายสับเปลี่ยน  โอน  และบรรจุกลับ 
 

 
1) ชื่อ....................................................................................................................................... 
 

2) ตําแหนง (ปจจุบัน) ................................................  ตําแหนงเลขที่.................................... 
 งาน/ฝาย/กลุม...................................................................................................................... 
 กอง/ศูนย/สวน/สํานัก.................................................  กรม................................................ 
 ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ...................................  อัตราเงินเดือนปจจุบัน........................... 
 

3) ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................  ตําแหนงเลขที่................... 
 งาน/ฝาย............................................................................................................................... 
 กอง/ศูนย/สวน/สํานัก.................................................  กรม................................................ 
 

4) ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ. 7) 
        เกิดวันที่................  เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 
        อายุราชการ...................ป.......................เดือน 
5) ประวัติการศึกษา 
        คุณวุฒิและวิชาเอก........................... ปที่สําเร็จการศึกษา..... สถาบัน.......................... 
        (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)  ......................................................................................... 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  (ชื่อใบอนุญาต.............................................) 
 วันออกใบอนุญาต..............................................  วันหมดอายุ........................................... 
7) ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้ง 
 ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนง 
 ในสายงานตาง ๆ) 
 วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
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8) ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 ........ .................... .............................................................. .................................... 

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

9) หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง.................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

10)  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (โดยสรุป) ........................................................... 
        (1)  ...............................................................................................................................  
        (2)  ...............................................................................................................................  
        (3)  ............................................................................................................................... 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................(ผูขอรับการประเมิน/ 
                                                          (...................................................)         กรมเจาสังกัด) 
     (วันที่) ............./................/.................. 
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เอกสารหมายเลข  1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคล 
  

 

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

2) ตําแหนง (ปจจุบัน) ................................................  ตําแหนงเลขที่..................................... 
 งาน/ฝาย/กลุม...................................................................................................................... 
 กอง/ศูนย/สวน/สํานัก.................................................  กรม................................................ 
 ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ..............................................................................................................  
 อัตราเงินเดือนปจจุบัน...............บาท  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว...............บาท 
 

3) ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง....................ดาน..............ตําแหนงเลขที่............... 
 งาน/ฝาย/กลุม...................................................................................................................... 
 กอง/ศูนย/สวน/สํานัก.................................................  กรม................................................ 
 

4) ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ. 7) 
        เกิดวันที่................  เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 
        อายุราชการ...................ป.......................เดือน 
 

5) ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 

ปริญญา/ประกาศนียบัตร......................... .............................. .......................................... 
................................................................. .............................. .......................................... 
................................................................. .............................. .......................................... 
................................................................. .............................. .......................................... 

 
 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  (ชื่อใบอนุญาต.............................................) 
 วันออกใบอนุญาต..............................................  วันหมดอายุ........................................... 
 

7) ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้ง 
 ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนง 
 ในสายงานตาง ๆ) 
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     ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 
  

 

 วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 .................... ................................................... ............................... .............................. 
 

8) ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
 ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 ........ .................... .............................................................. .................................... 

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

9) ประสบการณในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7   
 เชน  เปนหัวหนาโครงการ  หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษ  
 เปนตน) 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

-  ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ)....................................................(ผูขอรับการประเมิน) 
                                                    (..........................................)    
       (วันที่)............./................/.................. 
 
 

หมายเหตุ ขอ 1 – 9  ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และหนวยงานการเจาหนาที่ 
 เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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      ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  

 
1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 (    )  ไมตรง  แต ก.พ.ยกเวนตามมาตรา 56 
 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถากําหนดไว) 
 (    )  ตรงตามที่กําหนด  (ใบอนุญาต................)   (    )  ไมตรงตามที่กําหนด 
 
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 (    )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (    )  ไมครบ  แตจะครบกําหนดในวันที่...................................... 
 
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
 (ใหรวมถงึการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่ 
 เกี่ยวของหรือเกื้อกูลดวย) 
 (    )  ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (    )  ไมตรง 
 (    )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
 (    )  ...................................... 
 
5. อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 
 (    )  ต่ํากวาขั้นต่ําไมเกิน  2  ข้ัน  (    )  เทากับขั้นต่ํา 
 (    )  สูงกวาขั้นต่ํา 
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        ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  

 
       สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (    )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได 
 (    )  อยูในเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 
     เปนผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
 (    )  ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล............................................................................) 
 
 

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

                                                         (.............................................)  
                        (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ 

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

 
 
หมายเหตุ ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลจํานวน  8  ชุด   
  สําหรับการประเมินทุนระดับ 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อผูขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...............................  ดาน..................................... 
 

 

ตอนที่  1 รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 

- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลว
ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวา  
มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้ง
ไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ  อีก 

 

2. ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม    เชน  
- คิดคนระบบ  แนวทาง  วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
- แสดงความคิดเห็น  ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล  และ
สามารถปฏิบัติได 

- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งาน
ของตน 

- ตรวจสอบ   ปรับปรุง  แกไข   หรือดัดแปลงวิธีทํ างานใหมี 
ประสิทธิภาพ  และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานที่ยิ่งยากซับซอน 
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............. 
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ตอนที่  1 รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา                        

(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 
 

4. ความประพฤติ   พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ  
ขาราชการพลเรือน 

 

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย   พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ  เชน  ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  
ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของไดดี  โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยาง
ชัดเจน  โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

6. การพัฒนาตนเอง   พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 
- ติดตาม  ศึกษา  คนควาหาความรูใหม ๆ  หรือสิ่งที่เปนความ 
กาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ  ตลอดเวลา 
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

.............. 
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ตอนที่  1 รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
7.  วิสัยทัศน  (Vision - เปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแต
ระดับ 9 ข้ึนไป)  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 

- คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา  อยางมีหลักการ
และเหตุผล 

- กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดวา 
จะเกิดขึ้น  ทั้งดานที่เปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

 
8.  คุณลักษณะอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

      รวม 100  
 
หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดขางตนเพื่อใชในการประเมิน   

หรือจะกําหนดบางคุณลักษณะ  หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะใด ๆ  นอกเหนือ
จากที่กําหนดขางตนได  และใหกําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะ      
ไดดวย 
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 ตอนที่  2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
  

 

ความเห็นของผูประเมิน 
 (     )   ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
 (     )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
           (ระบุเหตุผล) ......................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ 
 (     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 (     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ในแตละรายการ  ดังนี้.................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

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

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

หมายเหตุ กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นควรใหผานการประเมิน  ใหเสนอผลงาน 
เพื่อขอรับการประเมินได 
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ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 52   (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง  2  ระดับ  
แตกตางกัน) 
 

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

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

       (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
      (ตําแหนง)................................................. 
              (วันที่)............./................../.............. 
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เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ.............................................................................................................................................. 
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.......................................  ดาน.................................... 
 

 

ตอนที่  1 หนาที่ความรับผิดชอบ 
  

 
1.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน............................................................................................ 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
2.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  (ตามที่ ก.พ.กําหนด)  (ถาตําแหนงที่จะ
 แตงตั้งเปนตําแหนงเดียวกับตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบัน  ใหระบุ  “เชนเดียวกับขอ 1”) 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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ตอนที่  2   ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 
(เรียงลําดับความดีเดนหรือความสําคัญ) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน  

ลําดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน/ 
ผลสําเร็จของงาน 

(ป พ.ศ.  
ที่ดําเนินการ) 

ขั้นตอนในการ
ดําเนินการ 

 

ลักษณะที่แสดง
ถึงความยุงยาก

ของงาน 

จํานวนผูรวม
ดําเนินการ 

สัดสวนหรือ
ลักษณะงาน
ของผลงาน 
ที่ตนปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียด
ของผลงาน

เฉพาะสวนที่ตน
ปฏิบัติ 

 
 

การนําผลงาน
ไปใชประโยชน/

อางอิง 

 
 

การเผยแพร 
ผลงาน 
ระดับ 9 
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 
 

       

 

หมายเหตุ 1.  ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เสนอเพื่อประเมินมีจํานวนไมเกิน  3  ชิ้น  หรือตามที่จะกําหนดในสายงานนั้น ๆ 
2.  ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  จํานวน  8  ชุด  สําหรับการประเมินทุกระดับ 
3.  กรณีที่มีผลงานที่สงประเมินในรูปแบบรายงาน  เอกสารอางอิง  หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานนั้น  หรือในลักษณะอื่นใหแนบมาดวย          
จํานวน  5  ชุด 

4.  การเผยแพรผลงาน  หมายถึง  การนําผลงาน  หรือผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  ซึ่งไดรวบรวมจัดพิมพเปนเอกสารวิชาการ  หรือบทความ                  
หรือจัดพิมพเปนรูปเลมโดยไดนําไปเผยแพรใหผูอื่นทราบ  (พรอมกับระบุแหลงที่เผยแพร  และปที่เผยแพร)  และในบางสายงาน                
ก.พ.อาจกําหนดใหมีการเผยแพรผลงานในระดับต่ํากวาระดับ 8  ลงมาได 
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ตอนที่  3 การรับรองผลงาน 
  

 

1.  คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
  
2.  คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน  (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน) 
 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ......................................... 
ที่เสนอไวขางตน  ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 

        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
 

        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
 

        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
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ตอนที่  3 การรับรองผลงาน 
  

 

3.  คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
 ไดตรวจสอบผลงานของ............................................................................................... 
ที่เสนอใหประเมินแลว  เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 ความเห็นอื่น ๆ  (ถามี) .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
 

4.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป) 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
 

5.  คํารับรองของปลัดกระทรวง  (กรณีขอประเมินระดับ  9  ข้ึนไป) 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (....................................................) 
        (ตําแหนง)................................................. 
        (วันที่)............../......................./................ 
หมายเหตุ 1.  กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน  ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคํารับรอง  และเมื่อได 

     ลงช่ือรับรองและสงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแลว  จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 
2.  หากพิสูจนไดวาผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองที่ไมถูกตองตามความเปนจริง  โดยมีเจตนา 
     ชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น  ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี 
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เอกสารหมายเลข 4 
แบบแสดงการรับผลงานที่สงประเมิน 

 
 

1.  ไดรับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมทั้งเอกสารที่เปนสาระสําคัญของผลงาน  
หรือหลักฐานตาง ๆ ครบถวนสมบูรณ  สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได 
เมื่อวันที่........................................................................... 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
 

2.  กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขผลงานที่เสนอประเมินแลว 
 2.1  ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่............................. 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
 2.2  ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 2  เสร็จเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่............................. 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
 

3.  กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานไดสงผลงานประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดเคยสง
มาแลว  ไดรับผลงานพรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ครบถวนสมบูรณเมื่อวันที่............... 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
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 3.1  ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่............................. 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
 3.2  ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 2  เสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่............................. 
 

  (ลงชื่อ)..................................................... 
  (..............................................................) 
  (ตําแหนง)  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
  (วันที่) ..................................................... 
 
 
หมายเหตุ 1.  แบบฟอรมนี้ใชในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานของสวนราชการ 

     ระดับกรมเปนผูประเมิน 
2.  เมื่อหนวยงานการเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ไดรับผลงานของ     

ผูขอรับการประเมิน   ผลงานที่ปรับปรุงแกไขแลว หรือผลงานเพิ่มเติม       
นอกเหนือจากที่ไดเคยสงไว และไดตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ    
ผลงานดังกลาวแลว ใหจัดสงใหคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยเฉพาะ
กรรมการผูแทน ก.พ. (กรณีการประเมินเขาสูตําแหนงในระดับ 7 และระดับ 8)  
ภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ท่ีหนวยงานการเจาหนาที่ไดรับเรื่อง 

3.  กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานใหผูขอรับการประเมินไปปรับปรุงแกไข
ผลงานที่สงประเมินแลว  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงยอนหลังจะทําได  
ไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไขแลว 

4.  กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานใหผูขอรับการประเมินสงผลงานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ไดเคยสงมาแลว  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงยอนหลัง
จะทําไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่ไดรับผลงานเพิ่มเติม  และถามี
การปรับปรุงแกไขผลงานที่สงเพิ่มเติม  การยอนหลังจะทําไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ไดรับผลงานเพิ่มเติมที่ไดปรับปรุงแกไขแลว 
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เอกสารหมายเลข 5 
แบบแสดงการประเมินผลงาน 

 

 
1.  การประเมินผลงานของ..(ชื่อผูขอรับการประเมิน)................................................................. 
 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................ตําแหนงเลขที่................................ 
 งาน/ฝาย/กลุม........................................................................................ 
 กอง/ศูนย/สวน/สํานัก........................................................กรม............................................ 
 

2.  คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบดวย  (ระบุตําแหนง ระดับและสวนราชการที่สังกัด) 
 2.1  ........................................................................................................................................ 
 2.2  ........................................................................................................................................ 
 2.3  ........................................................................................................................................ 
 2.4  ........................................................................................................................................ 
 2.5  ........................................................................................................................................ 
 
3. ผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงานที่นํามาประเมิน 
 3.1  ........................................................................................................................................ 
 3.2  ........................................................................................................................................ 
 3.3  ........................................................................................................................................ 
 
4. วิธีการประเมิน  (ระบุวิธีการ) 
 (      )  พิจารณาผลงาน 
 (      )  สัมภาษณ 
 (      )  ทดลองปฏิบัติงาน 
 (      )  อ่ืน ๆ   เชน................................................................... 
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แบบแสดงการประเมินผลงาน  (ตอ) 
 

 
5. สรุปผลของการประเมิน  ประชุมครั้งที่............/................ วันที่........................................... 
 (     )  ผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล) ................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 (     )  ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล) ............................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                         (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ  (ผูแทน ก.พ.) 
       (...........................................) 

 

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

 

วันที่....................................................... 
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เอกสารหมายเลข 6 
แบบรายงานผลการประเมิน 

 

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

2. วันที่สงคําขอประเมิน  (ดูจากวันที่ผูขอรับการประเมินระบุไวในแบบพิจารณาคุณสมบัติ 
 ของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 1) .......................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 

3. ข้ันตอนการประเมิน 
 3.1  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
  (ก)  ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  เมื่อวันที่  .............................................................. 
  (ข)  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
   (      )  ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
   (      )  ตองนําระยะเวลาการดํารงตําแหนง.......................................มารวมดวย 
 3.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ระบุเฉพาะหัวขอรายการประเมินที่กําหนดสําหรับ 
   ตําแหนงนี้)  เมื่อวันที่..................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
 3.3  การประเมินผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
   (ใหแนบสําเนา  แบบแสดงการประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 5)) 
 

4. ปญหา/อุปสรรคในการประเมิน  และแนวทางแกไข.............................................................. 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
 

หมายเหตุ แบบรายงานนี้ใหสงไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน  15  วัน  นับตั้งแตวันที่ได 
ดําเนินการประเมินผลงานของบุคคลเสร็จเรียบรอยแลว 


