แบบประเมิน ลปจ. ๑
แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน
ของตาแหน่งลูกจ้างประจา (จากระดับ ๑ ขึ้นระดับ ๒ และจากระดับ ๒ ขึ้นระดับ ๓)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจาตัวบุคลากร.................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่.....................................
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................
อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่............
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน……………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................
อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ปี...................เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต

หน่วยงานที่ออก

ว.ด.ป. ที่ออก

วันหมดอายุ

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและคาสั่งที่ถูกลงโทษ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒ตอนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของตาแหน่ง
๑)............................................................................................................................. ................................
๒).............................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................
๒. งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
๑)............................................................................................................................. ...............................
๒)............................................................................................................................. ..............................
๓)...........................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................. ..............................
๕)............................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............

-๓ตอนที่ ๓ การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)
คุณลักษณะของบุคคล

คะแนนเต็ม

1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิ าน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทางานให้สาเร็จ)

20

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการทางาน)

20

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม
การคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดเป้าหมายและวิธปี ฏิบัติงานให้
เหมาะสม การปรับปรุงงานให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร)

20

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา
การลาหยุดงาน การขาดงาน และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทาให้งานลุล่วงไปด้วยดี)

20

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตั ิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)

20

รวม

100

คะแนนที่ได้รับ

-๔ตอนที่ ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผล.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............

แบบประเมิน ลปจ. ๒
แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน
ของตาแหน่งลูกจ้างประจา (จากระดับ ๓ ขึ้นระดับ ๔)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจาตัวบุคลากร.................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่.....................................
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................
อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่............
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน……………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................
อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ปี...................เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต

หน่วยงานที่ออก

ว.ด.ป. ที่ออก

วันหมดอายุ

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและคาสั่งที่ถูกลงโทษ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒ตอนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของตาแหน่ง
๑).............................................................................................................................................................
๒).............................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................
๒. งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
๑)............................................................................................................................................................
๒)...........................................................................................................................................................
๓)...........................................................................................................................................................
๔)...........................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............

-๓ตอนที่ ๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่หลักของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
1. ผลงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่นซึ่งเป็นงานในหน้าที่หลักหรืองานที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ ชิ้นงาน)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลงานที่โดดเด่นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑)
๒.๑.................................................................................................................................................................
๒.๒.................................................................................................................................................................
๒.๓.................................................................................................................................................................
3. ผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่โดดเด่นตามข้อ ๑)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๔.ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (ให้ระบุถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในข้อ ๑ และแนวทางแก้ไข)
๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๔.๒ แนวทางแก้ไข...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............

-๔ตอนที่ ๔ การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)
คุณลักษณะของบุคคล

คะแนนเต็ม

1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิ าน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทางานให้สาเร็จ)

20

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการทางาน)

20

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม
การคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดเป้าหมายและวิธปี ฏิบัติงานให้
เหมาะสม การปรับปรุงงานให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร)

20

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา
การลาหยุดงาน การขาดงาน และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทาให้งานลุล่วงไปด้วยดี)

20

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตั ิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)

20

รวม

100

คะแนนที่ได้รับ

-๕ตอนที่ ๕ สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผล).............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ........................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............

เอกสำรแนบท้ำย 2

แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด
(หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร 0710/ว 10 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2525)
1. หลักทั่วไป
(1) ให้ทำกำรสอบพิมพ์ดีดเพื่อทดสอบอัตรำควำมเร็ว โดยให้พิมพ์ตำมแบบที่กำหนดเป็นข้อสอบ
(2) ก่อนลงมือสอบให้ผู้สอบลองพิมพ์ไม่เกิน 5 นำที ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรซ้อมมือให้คุ้นกับเครื่องพิมพ์ดีดและ

เป็ นกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของเครื่ องพิ มพ์ ดี ดด้ วย ถ้ำเครื่ องพิ มพ์ ดี ดขั ดข้ องขณะที่ พิมพ์ ส อบซึ ่ง ไม่ใ ช่
ควำมผิดของผู้เข้ำสอบ ให้คณะกรรมกำรสอบพิจำรณำดำเนินกำรตำมควรแก่ก รณี
(3) กระดำษสอบพิมพ์ดีดต้องใช้แต่กระดำษที่คณะกรรมกำรสอบจัดให้เท่ำนั้น และให้ใช้พิมพ์เพียงด้ำนเดียว
2. หลักในการตรวจกระดาษสอบพิมพ์ดีด
(1) ตัวอักษร วรรคตอน เครื่องหมำยต่ำงๆ ที่พิมพ์ผิดเพื้ยนจำกข้อสอบ ให้นับเป็นผิดทุกดีดไป ถ้ำข้อสอบพิมพ์
ผิดจะพิมพ์ไปตำมข้อสอบหรือจะแก้เสียใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ แต่ในกรณีที่แก้นั้น หำกปรำกฏว่ำแก้ผิดก็ต้องนับเป็นผิด
(2) อักษรทุกตัวต้องปรำกฏให้เห็นชัดเต็มตัว และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอักษรอื่นปรำกฏรวมอยู่ด้วย
มิฉะนั้นให้นับเป็นผิดทุกดีดไป อักษรที่พิมพ์ติดลำงๆ ถ้ำพอมองเห็นและอ่ำนออกได้ไม่ถือเป็นผิด แต่ถ้ำเลือน
มำกไปจนดูไม่ออกให้นับเป็นผิดทุกดีด
(3) ตัวอักษรใดที่พิมพ์ช่องไฟผิดเพี้ยนไปจำกปกติ กล่ำวคือ พิมพ์ชิดหรือห่ำงเกินไปให้ถือเป็นผิดทุกดีดไป
(4) ในกรณีที่ปัดแคร่ไม่ขึ้น เป็นเหตุให้พิมพ์ทับข้อควำมเดิม ถ้ำย้อนกลับมำพิมพ์ข้อควำมที่พิมพ์ทับกันนั้น
เสียใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสำหรับภำษำไทย 5 ดีดสำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำไม่ย้อนกลับมำพิมพ์
ข้อควำมตอนนั้นใหม่ให้นับเป็นผิดทุกดีดที่พิมพ์ทับกันนั้น
(5) ถ้ำพิมพ์สูงหรือต่ำเกินไปจนสุดหน้ำกระดำษ เป็นเหตุให้ตัวอักษรถูกตัดออกไปบำงส่วน แต่ย้อนกลับมำ
พิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสำหรับภำษำไทย 5 ดีดสำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำมิได้
กลับมำพิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดทุกๆ ดีดสำหรับตัวอักษรที่ถูกตัดออกไปบำงส่วนนั้น
(6) กำรพิมพ์ตก เกิน ขีดฆ่ำ หรื อแก้ตัวอักษร ให้นับ เป็น ผิดทุกดีด ในกำรนับ ว่ำผิดให้ถือลำดับกำรดีด
(กำรพิมพ์) เป็นหลัก
(7) กำรแก้ตัวอักษรด้วยวิธีพิมพ์ทับหรือซ้อนกันให้นับเป็นผิด
3. หลักการนับคาและดีด
(1) กำรนับคำภำษำไทยให้นับกำรดีด 4 ครั้งเป็น 1 คำ ภำษำต่ำงประเทศให้นับกำรดีด 5 ครั้ง เป็น 1 คำ
(2) ให้หักคำที่พิมพ์ได้ออก 10 คำ สำหรับชดใช้แทนคำผิดทุก 1 คำ
(3) กำรนับจำนวนดีดและวิธีคิดคำเป็นนำทีละ มีหลักกำรดังนี้
ก. ภาษาไทย
ให้นับจำกแบบที่กำหนดเป็นข้อสอบ โดยนับตัวอักษร วรรณยุกต์ เครื่องหมำย ตลอดจนวรรคตอน ให้นับ
ทั้งหมด นับ ได้เท่ำไรเป็น จำนวนดีดทั้งหมด แล้ว หำรด้ว ย 4 ผลที่ไ ด้เป็น จำนวนคำที่พิม พ์ได้ (คิด 4 ดีดต่อ
1 คำ) เมื่อได้จำนวนคำแล้วให้หำจำนวนคำผิด ได้เท่ำไรให้เอำ 10 คูณ แล้วนำไปลบออกจำกจำนวนคำที่พิมพ์ได้
ได้ผลลัพธ์เท่ำไรให้เอำเวลำที่พิมพ์ทั้งหมดไปหำรจะได้ควำมเร็วเป็นจำนวนคำต่อนำที
ข. ภาษาต่างประเทศ
ให้นับอย่ำงเดียวกับภำษำไทย แต่กำรคิดจำนวนคำให้เอำ 5 หำร (คิด 5 ดีดต่อ 1 คำ) นอกนั้นใช้
วิธีกำรแบบเดียวกับภำษำไทย

-2ตัวอย่างวิธีคิดคาเป็นนาทีละสาหรับ “ภาษาไทย”
จำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 2,400 ดีด
คิดเป็นจำนวนคำได้ 2,400 ÷ 4 = 600 คำ
ผิด 10 คำ คูณกับ 10 = 100 เอำไปลบออกจำกจำนวนคำที่พิมพ์ได้
คงพิมพ์ได้ 600 – 100 = 500 คำ
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร
คงพิมพ์ได้นำทีละ = 500 ÷ 10 = 50 คำ
ตัวอย่างวิธีคิดคาเป็นนาทีละสาหรับ “ภาษาต่างประเทศ”
จำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 2,700 ดีด
คิดเป็นจำนวนคำได้ 2,700 ÷ 5 = 540 คำ
ผิด 4 คำ คูณกับ 10 = 40 เอำไปลบออกจำกจำนวนที่พิมพ์ได้
คงพิมพ์ได้ 540 - 40 = 500 คำ
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร
คงพิมพ์ได้นำทีละ = 500 ÷ 10 = 50 คำ

เลขประจาตัวบุคลากร......................
แบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจาของกรมศุลกากร
1. ชื่อ - นามสกุล (ผู้เข้ารับการปรับระดับชั้นงาน)................................................................................................
2. ตาแหน่ง......................................................................................................ระดับ.............................................
เลขที่ตาแหน่ง.........................................................................อัตราค่าจ้างปัจจุบัน......................................
สังกัด..................................................................................................................................................................
สังกัดที่ปฏิบัติงาน..............................................................................................................................................
3. ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ.................................................................................................................................
4. ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานในตาแหน่ง.........................................................ระดับ...................................
เลขที่ตาแหน่ง............................สังกัด...............................................................................................................
5. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงาน..................ปี..................เดือน.............วัน
ลงชื่อ...........................................ผู้ขอรับการปรับระดับชั้นงาน
(............................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที.่ .........................................
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ........./...................../.............

หัวหน้าส่วนราชการระดับสานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ........./...................../.............

