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สําเนา
คําสั่ง อ.ก.พ. กรมปาไม
ที่ 4355 / 2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
----------------------------กรมปา ไมโ ดยมติเ ห็น ชอบของ อ.ก.พ. กรมปา ไม ในการประชุม ครั้ง ที่ 5/2555
เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2555 ตามที่ ก.พ. กําหนดแนวทางปฏิบัติในหนังสือ สํานัก งาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุล าคม 2547 ประกอบกับ หนังสือสํานัก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ใหยังคงใชแนวทางปฏิบัติ
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ตามเดิม ในการคัดเลือก
เพื่ อ แต งตั้ ง ขา ราชการพลเรือ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหนง ประเภททั่ วไป ระดั บชํ านาญงาน จึง แตง ตั ้ง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ซึ่งดําเนินการแทน อ.ก.พ. กรมปาไม จํานวน 5 คณะ
ประกอบดวย
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล สายงานเจาพนักงานธุรการ
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
เลขานุการ
สวนการเจาหนาที่ สํานักบริหารกลาง
2. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล สายงานเจาพนักงานพัสดุ
และสายงานเจาพนักงานการเงินและบัญชี
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสวนการคลัง
สํานักบริหารกลาง
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสวนพัสดุ
สํานักบริหารกลาง
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
เลขานุการ
สวนการเจาหนาที่ สํานักบริหารกลาง
/3. คณะกรรมการ…

-23. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล สายงานเจาพนักงานปาไม
1. ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสวนปลูกปาภาครัฐ
สํานักสงเสริมการปลูกปา
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสวนอนุญาตใชประโยชนปาไม สํานักการอนุญาต
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
เลขานุการ
สวนการเจาหนาที่ สํานักบริหารกลาง
4. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล สายงานเจาพนักงานเผยแพร
และประชาสัมพันธ สายงานนายชางศิลป สายงานนายชางไฟฟา และสายงานนายชางภาพ
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักบริหารกลาง
กรรมการ
3. หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา
สวนประชาสัมพันธและเผยแพร
กรรมการ
สํานักบริหารกลาง
4. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
เลขานุการ
สวนการเจาหนาที่ สํานักบริหารกลาง
5. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล สายงานนายชางสํารวจ
และสายงานนายชางเครื่องกล
1. ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินปาไม
2. ผูอํานวยการสวนภูมิสารสนเทศปาไม สํานักจัดการที่ดินปาไม
3. ผูอํานวยการสวนสํารวจและ
สํานักจัดการที่ดินปาไม
วิเคราะหทรัพยากรปาไม
4. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สวนการเจาหนาที่ สํานักบริหารกลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

/โดยใหคณะกรรมการ…

-3โดยใหค ณะกรรมการดํ า เนิน การตามหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารที่ ก.พ. กํา หนดไวใ น
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่
6 มีนาคม 2552 และ ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และบรรดาคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหยกเลิกและ
ใชคําสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่
(ลงนาม)

สําเนาถูกตอง

(นางสาวอังสนา มวงเกตุมา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

25

กันยายน พ.ศ. 2555

สุวิทย รัตนมณี
(นายสุวิทย รัตนมณี)
อธิบดีกรมปาไม
ประธาน อ.ก.พ. กรมปาไม

สําเนา
ประกาศ อ.ก.พ. กรมปาไม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
-----------------------------กรมปา ไมโ ดยมติเ ห็น ชอบของ อ.ก.พ. กรมปา ไม ในการประชุม ครั้ง ที่ 5/2555
เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2555 ตามที่ ก.พ. กําหนดแนวทางปฏิบัติในหนังสือ สํานัก งาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุล าคม 2547 ประกอบกับ หนังสือสํานัก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ใหยังคงใชแนวทางปฏิบัติ
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ตามเดิม ในการคัดเลือก
เพื่อ แต งตั้ง ขา ราชการพลเรือ นสามั ญ ใหดํ ารงตํ าแหนง ประเภททั่ วไป ระดั บชํ านาญงาน จึง กํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้ง
1.1 คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนด
1.2 ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนง และการปฏิบั ติงานตามที่กํ าหนดไวใ นมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
1.3 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
ม.3 / มศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

ระยะเวลา
ขั้นต่ํา
11 ป
10 ป
8 ป
7 ป
6 ป
/ทั้งนี้...

-2ทั้งนี้ การนับ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง หรือ เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อ ยูใ น
กลุมตําแหนงเดียวกัน ใหนํามานับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันได แตถาเปน
ตําแหนงในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงาน หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น
ใหค ณะกรรมการพิจ ารณาคุณ สมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน เปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไม โดยใหพิจารณา
จากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ
2. วิธีการคัดเลือก
โดยกํ าหนดใหใ ช วิธีก ารประเมินผลงาน ในทุ ก กลุมตํ าแหนงประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ประกอบดวย เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ
และเจาพนักงานการเงินและบัญชี
2.2 กลุมที่ 2 ประกอบดวย เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ
2.3 กลุมที่ 3 ประกอบดวย เจาพนักงานปาไม
2.4 กลุมที่ 4 ประกอบดวย นายชางสํารวจ
2.5 กลุมที่ 5 ประกอบดวย นายชางเครื่องกล
2.6 กลุมที่ 6 ประกอบดวย นายชางไฟฟา
2.7 กลุมที่ 7 ประกอบดวย นายชางศิลป และนายชางภาพ
3. แบบที่ใชในการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
ใหใชแบบในการแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
4. ลักษณะของผลงานที่ใชในการประเมิน
ใหพ ิจ ารณาจากผลการปฏิบ ัต ิง านจริง คือ พิจ ารณาจากแบบประเมิ นบุ ค คลและ
ประเมินผลงาน ซึ่งไดบันทึกผลงานที่ปฏิบัติงานจริงไวแลวในชวงระยะเวลายอนหลังไมนอยกวา 2 ป
ตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เปนผลงานที่บงชี้ หรือพิสูจนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญ
ประสบการณ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ที่ไดปฏิบัติงานในตําแหนงในสายงานที่จะขอรับ
การประเมินตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้นๆ ที่กําหนดไวเปนหลัก
/(2) ตองเปน…

-3(2) ตองเปนผลงานที่ ปฏิบัติในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอ
ประเมิน และเปนผลงานที่สําเร็จแลว
(3) ผลงานที่จะนํามาประเมินนั้น จะตองเปนผลงานที่เกิดจากงานในราชการและเปน
ผลงานที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่จะสามารถประเมินได
(4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานตางๆ ที่นํามาประเมินจะตองไดรับการรับรอง
จากหัวหนาฝาย หรือหัวหนางาน หรือหัวหนากลุม และหัวหนาสวนราชการ นั้น
(5) เสนอผลงานอยางนอย 3 เรื่อง หากเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ตองระบุ
ใหชัดเจนวาตนมีความรั บผิดชอบในสวนใด อยางไร เปนสัดสวนหรือ คิดเปนรอยละเทาใด โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมินลงลายมือชื่อรับรองดวย
(6) ผลงานที่ไดเคยนํามาใชประเมินแลวจะนํามาใชในการประเมินอีกไมได
5. การจัดทําผลงาน
1) ใหผูขอรับการประเมินจัดทําแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน จํานวน 4 ชุด
(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด) ผลงานประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหนวยงานการเจาหนาที)่
ตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สําหรับผูบังคับบัญชา)
ตอนที่ 4 แบบประเมินผลงาน (สําหรับกรรมการผูใหคะแนนการประเมิน)
ตอน ก. ผลงานที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในชวงระยะเวลายอนหลังไมนอยกวา
2 ปตอเนื่อง (นับจากวันที่ขอประเมินยอนหลังไป 2 ป) วาไดปฏิบัติงานอะไรบาง ในแตละงานมีปริมาณ
มากนอยอยางไร และตองมีการเปรียบเทียบปริมาณงานของหนวยงานกับปริมาณงานของผูเขารับ
การประเมิน
ตอน ข. ใหนําผลงานหรือพรรณนางาน ซึ่งตนเองเปนผูปฏิบัติงาน หรือไดรวมปฏิบัติงานจริง
โดยผลงานจะตองครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนดไว ดังนี้
(1) ชื่อผลงาน
(2) ชื่อผูขอรับการประเมินและผูมีสวนรวมจัดทําผลงาน
(3) สถานที่ดําเนินการ
(4) ระยะเวลาที่ดําเนินการ
(5) ปริมาณงานหรือลักษณะงานในความรับผิดชอบ
(6) ขั้นตอนในการดําเนินการ
(7) ลักษณะพิเศษ...

-4(7) ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงความยุงยากของงาน
(8) การนําผลงานไปใชประโยชน
(9) ผลของการดําเนินการ
(10) ปญหาและแนวทางแกไข
ทั้งนี้ ผลงานทั้ง ตอน ก. และตอน ข. ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานจะตอง
ลงลายมือชื่อรับรองผลงานดวย
6. การประเมินผลงานของแตละสายงาน
1) ใหแตละหนวยงานเปนผูพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเขารับการประเมิน
ผลงาน แลวเสนอรายชื่อพรอมผลงานใหกรมปาไม
2) ใหค ณะกรรมการพิจ ารณาคุณ สมบัติและประเมินผลงานของบุค คลเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน พิจารณาตามมาตรฐานงาน
ของแตละสายงาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.
3) ใหค ณะกรรมการพิจ ารณาคุณ สมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มีอํานาจวินิจฉัยปญหาใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการประเมินผลงาน และรายงานผลการประเมินใหอธิบดีกรมปาไมทราบ
7. เกณฑการตัดสิน
1) การประเมินคุณสมบัติเฉพาะบุคคล
ใหผูบังคับบัญชาระดับตนของผูขอรับการประเมินเปนผูประเมินคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลแลวนําเสนอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ รวมประเมินดวย โดยผูที่ถือวาผานการ
ประเมิน จะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 หากผูบังคับบัญชา 2 ระดับ ของผูขอรับการ
ประเมิน มีความเห็นแตกตางกัน ใหหนวยงานการเจาหนาที่ นําเสนออธิบดีกรมปาไมเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด
2) การประเมินผลงาน (โดยคณะกรรมการพิจารณาคุณ สมบัติและประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน)
ตอน ก. คะแนนรวม รอยละ 40
ตอน ข. คะแนนรวม รอยละ 60
ทั้งนี้ ตอน ก. และตอน ข. จะตองไดรับคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมต่ํากวารอยละ 75
จึงถือวา “ผาน”
/8. การแตงตั้ง…

-58. การแตงตั้ง
การดําเนินการแตงตั้งผูผานเกณฑการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามั ญใหดํ ารงตํ าแหนงประเภททั่ ว ไป ระดั บชํ านาญงาน ใหก ระทํ าไดไ มกอนวั นที่ผานการ
ประเมินผลงาน

ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)

สําเนาถูกตอง

(นางสาวอังสนา มวงเกตุมา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

25

กันยายน พ.ศ. 2555

สุวิทย รัตนมณี
(นายสุวิทย รัตนมณี)
อธิบดีกรมปาไม
ประธาน อ.ก.พ. กรมปาไม

สิ่งที่สงมาดวย 1.
(ตัวอยางปกแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน)

เอกสารคําขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย

(ชื่อ-สกุล) .............................................................................
ตําแหนง ................................................................ปฏิบัติงาน
สังกัด ....................................................................................

เอกสารคําขอประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ...................................................ชํานาญงาน

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ตอนที่ 1

ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน

1. ชื่อผูขอรับการประเมิน .................................................................................................
2. วุฒกิ ารศึกษา .............................................................................................................
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง ................................................... ตําแหนงเลขที่ .........................
สวน/ฝาย/กลุม ................................... สํานัก/กอง ......................................กรมปาไม
อัตราเงินเดือน .............................บาท (ปจจุบัน)
4. ตําแหนงที่ขอประเมิน ................................................... ตําแหนงเลขที่ .........................
สวน/ฝาย/กลุม ................................... สํานัก/กอง ......................................กรมปาไม
5. ประวัติการรับราชการ
วัน-เดือน-ป
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

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

อัตราเงินเดือน
สังกัด
................... ..................................
................... ..................................
................... ..................................
................... ..................................
................... ..................................
................... ..................................
................... ..................................

6. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน
....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

-2–
ตอนที่ 1

ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมิน (ตอ)

7. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอประเมิน
....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ........................................ ผูขอรับการประเมิน
(........................................)
ตําแหนง ........................................
วันที่ ..........เดือน ......................พ.ศ. ...........

-3–
ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหนวยงานการเจาหนาที)่

1. คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตรง
ไมตรง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม
2.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่ติดตอกันในสายงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน
............... ป ............... เดือน
2.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูลกันตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
............... ป ............... เดือน
3. ประวัติในราชการ
เคยถูกลงโทษทางวินัย .............................. เมื่อ ..............................
กําลังอยูระหวางสอบสวนทางวินัย
กําลังอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
สรุปผลการตรวจสอบ
ผูขอรับการประเมิน
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคุณสมบัติอื่นๆ
ตรงตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไมมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตรงตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม
ไมมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคุณสมบัติอื่นๆ
ตรงตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม
อื่นๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................
( ............................................ )
ตําแหนง .............................................
วันที่ ........ เดือน ................พ.ศ. .......
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ตอนที่ 3

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สําหรับผูบังคับบัญชา)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ก. การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนางาน หรือ หัวหนาฝาย หรือ เทียบเทา
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ

1. ความประพฤติ
เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว
ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับ
ของสวนราชการนั้นๆ การรักษาวินัยขาราชการจากประวัติสวนตัว
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น

25

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทํางานความมุงมั่น
ที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดีการไมละเลยตองาน
รวมถึงความเต็มใจและความกลาที่จะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ไมปดความรับผิดชอบงายๆ และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น

25

3. ความอุตสาหะ
เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสในหนาที่
การเงิน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ
ไมเฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร

25
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ตอนที่ 3

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สําหรับผูบังคับบัญชา) (ตอ)

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และยอมรับในความสามารถ
ของผูรวมงานทุกระดับ

25

คะแนนรวมสําหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ......................... คะแนน

สรุปผลการประเมิน

ผานการประเมิน
ไมผานการประเมิน

ลงชื่อผูประเมิน .........................................
(.......................................)
ตําแหนง .........................................
วันที่ .......เดือน ................พ.ศ. ........
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ตอนที่ 3

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สําหรับผูบังคับบัญชา) (ตอ)

ข. การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเทา
เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คะแนนความประพฤติ ......................................... คะแนน
คะแนนความรับผิดชอบตอหนาที่ ........................... คะแนน
คะแนนความอุตสาหะ .......................................... คะแนน
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน
อยางมีปะสิทธิภาพ .............................................. คะแนน

สรุปผลการประเมิน

ผานการประเมิน
ไมผานการประเมิน

ลงชื่อผูประเมิน ...........................................
( ....................................... )
ตําแหนง ............................................
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .....
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ตอนที่ 4

แบบประเมินผลงาน (สําหรับกรรมการผูใหคะแนนการประเมิน)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ตําแหนง ...................................................
ชื่อผูขอรับการประเมิน ........................................................

ตอน ก. ขอรับการประเมินแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในชวง 2 ป ที่ผานมา
ไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
................................. คะแนน

ตอน ข. ใหผูขอรับการประเมินนําผลงาน หรือพรรณนาผลงาน ซึ่งตนเองเปนผูปฏิบัติ หรือได
รวมปฏิบัติงานจริง โดยผูบังคับบัญชาลงชื่อรับรองดวย ตามเนื้อหา และจํานวนที่
คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเมินบุคคลและผลงานกําหนด
................................. คะแนน

คะแนนรวม ................................. คะแนน

ลงชื่อผูประเมิน ......................................................
( ....................................................)
ตําแหนง .......................................................
วันที่ .......... เดือน ............................พ.ศ. ......
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ตอน ก.
ผลงานของหนวยงาน
รายละเอียดการปฏิบัติงานของหนวยงาน
และของผูขอรับการประเมิน

หนวย
วัด

ผลงานเฉพาะของ
ผูขอรับการประเมิน

ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง
2 ป
1 ป
2 ป
1 ป
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................

ฯลฯ

(ลงชื่อ) ...................................... ผูขอรับการประเมิน
( ....................................)
ตําแหนง ......................................
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .........
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ไดตรวจสอบผลงานของ ........................................ ที่นําเสนอในตอน ก. แลวเห็นวา
ถูกตองตรงความจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น (ถามี) ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................... ผูรับรองผลงาน
( ....................................)
ตําแหนง ......................................
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .........
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ตอน ข.
เรื่องที่ .....
1. ชื่อผลงาน .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ชื่อผูขอรับการประเมิน ..................................................................................................................
2.1 ชื่อ (ผูมีสวนรวมจัดทําผลงาน) ...............................................................................................
2.2 ไดมีสวนจัดทําผลงานที่เกี่ยวกับ (ระบุลักษณะงาน) .................................................................
...............................................................................................................................................
2.3 มีสัดสวนในการจัดทําผลงานคิดเปนรอยละ ............................................................................
..............................................................................................................................................
3. สถานที่ดําเนินการ
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาที่ดําเนินการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. ปริมาณงานหรือลักษณะงานในความรับผิดชอบ
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. ขั้นตอนในการดําเนินการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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7. ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงความยุงยากของงาน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8. การนําผลงานไปใชประโยชน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. ผลการดําเนินการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. ปญหาและแนวทางแกไข
10.1 ปญหา
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
10.2 แนวทางแกไข
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................... ผูขอรับการประเมิน
( ....................................)
ตําแหนง ......................................
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .........
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ไดตรวจสอบผลงานของ ............................................... ที่นําเสนอในตอน ข. เรื่องที่ ......
แลวเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น (ถามี) ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ..................................... (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
( .............................................................)
ตําแหนง .................................................
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

สิ่งที่สงมาดวย 2.
มาตรฐานงานและแนวทางในการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อใชในการประเมิน
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
1. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานซึ่งเปนลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ
บันทึกยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร
สําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
2. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางดานพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมี
ลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา
การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนาย
พัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
3. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คอนขางยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจ
หลักฐาน ใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอ
00/จัดตั้ง…

-2จัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
4. ตําแหนงเจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชวยปฏิบัติงานประชาสัมพันธโดยวิธีการตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมขอมูลและ
ขาวสารตางๆ ชวยจัดทําเอกสารขาวสาร เพื่อนําออกเผยแพร ชวยสํารวจและรวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชนรวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการดานประชาสัมพันธในการติดตอ ตอนรับ อํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอ ใหความรูในเรื่องทั่วๆ ไป ชี้แจงตอบปญหาขอของใจตางๆ และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของโดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
5. ตําแหนงเจาพนักงานปาไม (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติดานปาไมและชวยวิชาการปาไม เกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา การสงเสริมการปลูกปา การฟนฟูแกไข
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ปาไม การจัดการปาชุมชน การควบคุม กํากับดูแล ปองกัน
การกระทําผิด การบุกรุกทําลายปา การปองกันและควบคุมไฟปา การจัดการที่ดินปาไม การอนุญาต
การใชประโยชนที่ดินปาไม ผลิตผลปาไม อุตสาหกรรมไม สวนปา ตามกฎหมายวาดวยการปาไม
การสงเสริม กระตุน และสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกหวงแหนและมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ การปลูกปา ผลิตผลปาไม
การบริหารจัดการ และการฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และงานปาไม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อคืนสภาพความสมบูรณของทรัพยากรปาไมและสัตวปา รวมทั้งรักษาและใชประโยชน
/ทรัพยากร...

-3ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
6. ตําแหนงนายชางสํารวจ (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การสํารวจเพื่อ หาระยะ ระดับ มุม ลัก ษณะและขนาดของภูมิป ระเทศ การหาคาพิกัด ของ
จุด ตําแหนงตางๆ การทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ การทําแผนที่แบบ
ตางๆ โดยอาศัยขอมูลการสํารวจ การสํารวจและคํานวณราคาที่ดิน ทรัพยสิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
7. ตําแหนงนายชางเครื่องกล (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางชางเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สรางซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว โดยแสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ
(60 คะแนน)
8. ตําแหนงนายชางศิลป (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
/ตอน ข....

-4ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรางและออกแบบทั่วไปในการจัดทําภาพฉากการประดิษฐตัวอักษร และการตกแตงอาคารสถานที่
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปนภาพและจําลองแบบพิมพ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ วางรูปเลม
ใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตาง ๆ เพื่อประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสาร
เผยแพร การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธและแผนภาพในการจัดแสดงนิทรรศการตางๆ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
9. ตําแหนงนายชางภาพ (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถายทําและเผยแพรภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาว และสารคดี เขียนบทถาย
ทําภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด ขยายภาพ ตัดตอและตกแตงฟลมตกแตงภาพ ลําดับภาพ
บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมูและเก็บ
รักษาภาพและฟลมและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)
10. ตําแหนงนายชางไฟฟา (100 คะแนน)
ตอน ก. รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด
(40 คะแนน)
ตอน ข. เสนอรายละเอียดของผลงานที่ปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา
เบิกจายเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ
เสนอตอคณะกรรมการ (60 คะแนน)

