




แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 
 

 

              ตอนที ่1    ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ชื่อ-สกุล (ผูข้อรบัการประเมิน).................................................………………………………………….......................... 
2. ต าแหนง่ (ปัจจบุัน)…........................................…………………………… ต าแหน่งเลขที่......................................... 
    กลุ่ม/ฝ่าย…..…...............................................................…………………………………………………........................... 
    ส านกั/กองหรือเทียบเทา่/หนว่ยงาน..............................………………………………………………….......................... 
    กรม......................………………………………………………………………………………………........................................... 
    ด ารงต าแหน่งนีเ้มื่อ..........................................................………………………………………………............................ 
    อัตราเงินเดือนปัจจุบนั.........………..………..บาท  อตัราเงินเดือนในปงีบประมาณที่แล้ว………………..........บาท  
  3. ขอเข้ารับคดัเลือกเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....……………..........................………………ระดับ……..................     
     ต าแหนง่เลขที่...…………….......กลุ่ม/ฝ่าย.....................................................................…….………………………... 
     ส านัก/กองหรือเทียบเทา่/หนว่ยงาน..............................………………………………….…………………………………… 
     กรม......................………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. ประวัติสว่นตัว (จาก ก.พ.7)                                              
     เกิดวันที่…….......เดือน..........…….……….......พ.ศ………..........   
     อายรุาชการ……….........................ป.ี..………..…….....เดือน                                           
 5. ประวตัิการศึกษา                                                                
     คุณวฒุิและวิชาเอก                              ปีที่ส าเร็จการศึกษา                    สถาบัน               
     (ปริญญา/ประกาศนียบตัร).......…..    ............…………....    ...........................…………………… 
..........................…………………………..       ............…………….    ..........................…………………… 
..........................…………………………..       ............…………….  ..........................…………………… 
..........................………………………….        ............…………….    ..........................…………………… 
..........................………………………….        ............…………….    ..........................…………………… 
 ..........................………………………..        ............…………….       ..........................…………………… 
6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (ถ้ามี)    (ชื่อใบอนญุาต.………………………….............................)        
     วันออกใบอนญุาต …………………........................วนัหมดอายุ ................………………………....... 
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                   ตอนที ่1    ข้อมูลสว่นบุคคล                                                  
 
    7. ประวตัิการรับราชการ  (จากเริม่รบัราชการจนถงึปัจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ได้รบัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
     ในระดับสูงขึ้นแตล่ะระดับ   และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหนง่ในสายงานตา่ง ๆ)            
 

       วนั  เดอืน  ป ี              ต าแหนง่                อัตราเงนิเดือน       สังกัด 
   ……………………….     ………………………………………..     ……………………    ……………………………………. 
   ……………………….     ……………………………………….     ……………………   ……………………………………. 
   ……………………….     ……………………………………….     ……………………    ……………………………………. 
   ……………………….     ……………………………………….    …………………...   …………………………………… 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน                                                     
      ป ี             ระยะเวลา                    หลักสูตร                           สถาบนั 
   ……………     ……………………     ………………………………………………………….. …………………………………….. 
   ……………     ……………………     …………………………………………………………. …………………………………….. 
   ……………     ……………………     ………………………………………………………….      ……………………………………. 
9. ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน  (เคยปฏิบัตงิานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7  เชน่            
    เปน็หวัหน้าโครงการ หวัหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นตน้)                                                                                       
 …………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
๑๐. หน้าที่ความรบัผิดชอบ หรือหนา้ที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติ 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
   - ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเปน็ความจรงิทุกประการ           
                                                                                
                                                (ลงชื่อ)...........…………………………..........(ผูข้อรับการประเมนิ)  
                                                     (.……………………………...........................)              
                                                  (วนัที่) ……….../………........../………........               
 

 

       หมายเหต ุ  ข้อ 1 - ๑๐   ให้ผูข้อรบัการประเมนิเปน็ผู้กรอกข้อมูล และกลุม่บรหิารทรัพยากรบคุคล  
                     เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้ง 
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รายละเอียดการปฏิบัตงิานที่มีลักษณะงานเกีย่วข้อง 
เกื้อกูลกับงาน (ถ้าม)ี …………………............................. 
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………….. 

 
 

ต าแหน่ง / สังกัด 
 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่ ….…....… ถึง …………. 
รวม…….…….ปี……………เดือน 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวข้้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 

    ลงชื่อ …………………………………. ผู้ขอประเมนิ 
            (…………………………………..) 
            ต าแหน่ง ………………………… 
            วันที ่……….……………………. 
 

ไดต้รวจสอบลักษณะงานทีป่ฏิบัตขิอง……(ชื่อผู้ขอประเมิน)….....................................................……………………… 
ตั้งแต่……………………………….………….ถึง………………………………..………..แล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเปน็จรงิ 
 
 

    ลงชื่อ ……………….………………. ผู้รับรอง 
            (……………………………...) 
            ต าแหน่ง ……(ปัจจุบนั)…………… 
            วันที ่……….……………………. 
            อดตีต าแหน่ง …………………………….. 
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                ตอนที ่2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 
 1.  คุณวุฒกิารศกึษา                                                                 
     (  )   ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง                                          
     (  )   ไมต่รง  แต ่ก.พ.ยกเวน้ตามมาตรา  56                                                                                      
 
  2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   (ถ้าก าหนดไว้)                                             
     (  )   ตรงตามที่ก าหนด   (ใบอนุญาต ..……………………………….......)                   
     (  )   ไมต่รงตามทีก่ าหนด                                                                                                                            
 
  3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง                                                       
      (  )   ครบตามก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                                     
      (  )   ไมค่รบ  แต่จะครบก าหนดในวนัที่ ...........………………………….................                                                                             
 
  4.  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหนง่ หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแตง่ตั้ง (ให้รวมถึงการ    
       ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  หรือเคยปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งหรอืเกื้อกูลด้วย)            
      (  )   ตรงตามที ่ก.พ.ก าหนด                                                     
      (  )    ไม่ตรง                                                                 
      (  )   ส่งให้คณะกรรมการประเมนิเปน็ผู้พิจารณา                                        
      (  )   ..............................                                                                                                            
 
  5.  อตัราเงนิเดอืน (เปรียบเทียบกบัอัตราเงินเดือนขัน้ต่ าของต าแหนง่ที่จะแตง่ตัง้)                   
      (  )   ต่ ากว่าขั้นต่ าไม่เกิน  2  ขัน้                                           
      (  )   เท่ากบัขัน้ต่ า                
      (  )   สูงกว่าขัน้ต่ า            
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                    ตอนที ่2      การตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล 
 
      
     สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
       (  )   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนนิการต่อไปได้                                          
       (  )   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนนิการต่อไปไดแ้ตต่อ้งให้ อ.ก.พ. กรม / คณะกรรมการ        
               คดัเลือกบุคคล ฯ เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง                                     
       (  )   ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์  (ระบุเหตุผล ................................)  
                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                        (ลงชื่อ).. ..........................................(ผู้ตรวจสอบ)  
                                                                 (..............................................)           
                                                       (ต าแหนง่)  ผู้อ านวยการกลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล                
                                                         (วนัที่) ..……...../…………........../……........            
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 
     ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................................................               
     ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   ........................................................   ระดับ  ....................................             
 
                    
                     ตอนที ่ 1   รายการประเมิน 

 
คะแนน                                                           

เต็ม 
 

 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น                          

 -   เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี    
       ประสิทธิภาพ                                              

    -    ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด        
    -    พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาด         
        ที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น    
        ไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข      
       ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก                 
 
 2. ความประพฤติ    พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น                          
     -    รักษาวินัย      
     -    ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน          

- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
 
3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 
4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
     -    วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ                                       
     -    วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี                               

- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)        

 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 

15 
 

15 

 
……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……..….. 
 
 
 
 
…………. 
 
.………… 
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                                 รายการประเมิน       
 

 
คะแนน                                                           

เต็ม 
 

 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
5.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น                        
     -  ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง     
         วิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ                                      
     -  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา             
     -  น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง    
         มีประสิทธิภาพ  
 
6.  ความเสียสละ     
 
7.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น          
      -  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน  ผู้รับบริการ และ  
          ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด ี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน                        
      -  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดย  

    ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม                                 
 
8.  ความคิดริเริ่ม 

-  คิดค้นระบบ  แนวทาง  วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน  
-  แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
-  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้า 
   อยู่ตลอดเวลา 
-  สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

     -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก  
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

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

รวม 100 ............. 
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                   ตอนที ่2    สรุปความเห็นในการประเมิน   
 
   ความเห็นของผู้ประเมิน                                         
         (     )  ผ่านการประเมิน     (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60)  
         (     )  ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)                               
                   (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………….................................... 
                   ……………………………………………………………………………………………………….......................................... 
                   ………………………………………………………………………………………………………......................................... 
                   ………………………………………………………………………………………………………......................................... 
                   ………………………………………………………………………………………………………......................................... 
                                                                     (ลงชื่อผู้ประเมิน)…………………………………. 
                                                                                            (…………………………………)        
                                                                             (ต าแหน่ง)………………………………….. 
                                                                                            (วันที่)……/……………./………. 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
       (     )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น                                                
       (     )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้ ………………………………….. 
                 …………………………………………………………………………………………………………........................................... 
                 …………………………………………………………………………………………………………........................................... 
                 …………………………………………………………………………………………………………........................................... 
                 ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
                 ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
                 ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
   
                                                                 (ลงชื่อผู้ประเมิน)…………………………………........ 
                                                                                          (…………………………………)        
                                                                            (ต าแหน่ง)………………………………….. 
                                                                                          (วันที่)……/……………./………. 
 
 

 
หมายเหตุ    กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้น าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการ 
                    ประเมินได้ 
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ความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 57   (กรณีท่ีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน)        
       (     )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………................................ 
                 ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
                 ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
       (     )  ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………….................................. 
                  ………………………………………………………………………………………………………............................................ 
                  ………………………………………………………………………………………………………........................................... 
                  ………………………………………………………………………………………………………........................................... 
  
                                                                      (ลงชื่อผู้ประเมิน)…………………………………........... 
                                                                                               (…………………………………)        
                                                                                  (ต าแหน่ง)………………………………….. 
                                                                                        (วันที่)……/……………./………. 
 

 
 
 
หมายเหตุ    
- ระดับช านาญการ  

ให้จัดส่งแบบแสดงรายละเอยีดคุณสมบัตขิองบุคคลและประเมินคุณลักษณะบุคคล  จ านวน 2 ชดุ  
- ระดับช านาญการพิเศษ  

ให้จัดส่งแบบแสดงรายละเอยีดคุณสมบัตขิองบุคคลและประเมินคุณลักษณะบุคคล  จ านวน 5 ชดุ  
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แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3  ปี 
๑. ชื่อผลงาน/โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปขั้นตอนการด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลส าเร็จของงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ชื่อผลงาน/โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปขั้นตอนการด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลส าเร็จของงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ชื่อผลงาน/โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปขั้นตอนการด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลส าเร็จของงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอเข้ารับการประเมิน 

      (..................................................) 
         ต าแหน่ง.......................................................... 
        วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............   
   
หมายเหตุ   ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งในแต่ละปีอาจมีผลงานมากกว่า 1 เรื่องก็ได้    
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ชื่อผลงานทีจ่ะส่งประเมินพร้อมเค้าโครงเรื่อง 
 

1.  ชือ่ผลงาน…………………………………………………………………………………………………......................................... 
2.  ระยะเวลาทีด่ าเนนิการ……………………………………………………………………………………................................... 
3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

1. …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
2. …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
3. …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
4. ………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนนิการ………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………............................................. 

5.  ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 1. …………………………………………สัดส่วนของผลงาน………………….......................... 
        2. …………………………………………สัดส่วนของผลงาน…………………........................ 
             3. …………………………………………สัดส่วนของผลงาน…………………........................ 
6.  ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 

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

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    

8. การน าไปใชป้ระโยชน…์………………………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    

9. ความยุง่ยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อปุสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
…………………………………………………………………………………………………………….............................................    
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10.ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………....................................... 

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

 
  ขอรับรองว่าผลงานดังกลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………….. 
      (………………………………………) 
                       ผู้เสนองาน                

                   ….….…../……….………./……..….  
 

  ขอรับรองว่าสดัส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนนิการของผู้เสนอข้างตน้ถูกต้องตรงกับความ
เป็นจรงิทุกประการ 
 

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

ผู้ร่วมด าเนินการ                ผูร้่วมด าเนนิการ 
                         ………../………………./…………               ………../……….………./…………  
 

(…………………..………………….)              (…………………..………………….)                   
         ผู้รว่มด าเนนิการ                ผูร้่วมด าเนนิการ 

                         ………../………..………./…………               ………../………..………./………… 
 ไดต้รวจสอบแล้วขอรบัรองวา่ผลงานดังกล่าวข้างตน้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 
 

ลงชื่อ………………………………..  ลงชื่อ…………………………………. 
           (………………….………………….)             (………….………..………………….)                                         
        ต าแหน่ง…………………..……………               ผู้อ านวยการส านัก/กอง………………. 
           ………../……..…………./…………             ………../……....…………./…………             

   (ผูบ้ังคบับญัชาที่ควบคุมดแูลการด าเนนิการ) 
 

 
หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผน่พับ หนงัสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  

ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกไ็ด้  
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ข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 
ของ……………………………………………………………………………………………. 

เพื่อประกอบการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่…………………...................…………………ต าแหน่งเลขที่………….........……. 
เรื่อง………………………………………………………………………………………..…........................................……………………. 
  หลักการและเหตุผล………………………………………………….……………………………........................... 
……………………………………………………………………………………………...............................................…………………… 
……………………………………………………………………………………………...............................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………...............................................…………………… 

บทวิเคราะห์………………………………………………………………………………....................................…      
……………………………………………………………………………………………...............................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

แนวความคดิ…………………………..…………………………………………………..............................……… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

ข้อเสนอ……………………………...……………………………………………………….....................................  
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………….........................................………………………… 
  ตัวชีว้ัดความส าเร็จ…………………………………………………………………………..........................……… 
…………………………………………………………………………………………….........................................……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….........................................……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….........................................……………………….. 
 

ลงชื่อ………………………………………….... 
      (…………………………………...……) 
                 ผู้เสนอแนวคดิ 
       ………../…………………./………….  

 
หมายเหตุ    
- ระดับช านาญการ ให้จดัสง่แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน จ านวน ๓ ชุด  
- ระดับช านาญการพิเศษ ให้จัดส่งแบบแสดงรายละเอยีดการเสนอผลงาน จ านวน 5 ชดุ  


