






















 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ช านาญงาน 

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
และด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
11.1  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
11.2  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิ คหรือคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่ งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

11.3  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับผู้มี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

12. เจ้าพนักงานเดินเรือช านาญงาน มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงาน และด ารง
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
12.1  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
12.2  ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
ขนาดต่ ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
หรือที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(2) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ ากว่า 
500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี หรือที่
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(3) ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้     
ไม่ต่ ากว่านี้ 

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานเดินเรือหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 









 

การจัดท าแบบประเมินบคุคลและผลงาน 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

จะต้องจัดท าเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงานตามรูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) 
4. เอกสารผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
5. แบบประเมินผลเอกสารผลงาน (เอกสารหมายเลข 5) 
 
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตามข้อ 1 - 5 ให้รวมอยู่ 

ในชุดเดียวกัน จ านวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 4 ชุด)  

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ปกหน้า) 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคดัเลอืกเพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน  

 
 

ของ 
 

(ชื่อผูเ้ข้ารับการคัดเลือก)..................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................ระดับ......................................ต าแหน่งเลขที่.......................... 

สังกัด ฝ่าย............................................ ส่วน.............................................  
ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม............................................................. 

กรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเรื่อง 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่ง...............................................ระดับ..............................ต าแหน่งเลขที่....................... 
สังกัด ฝ่าย.............................................. ส่วน.........................................  

ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม............................................................. 
กรมศุลกากร 

 
 



 
 
 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล  (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก) 

 
1.  ชื่อ – นามสกุล  ..........................................................  เลขประจ าตัวบุคลากร ...................................... 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................... ระดับ ..................... ต าแหน่งเลขท่ี ……………………. 
     สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน.................................. ............................................                       
     ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม .................................................................................................................. ...  
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน .......................บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา ...................... บาท 
 
3.  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................ระดับ ................ ต าแหน่งเลขที่ ......................           
     สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน..............................................................................                        
     ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม ................................................................................ .....................................             
                                     
4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่ ......................... เดือน ........................... พ.ศ. ...........................                      
     อายุราชการ(นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)  ........................... ปี ........................... เดือน   
 
5.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกใน ก.พ.7) 
              คุณวุฒิ                        สาขา                    ปีที่ส าเร็จการศึกษา            สถาบัน 
    (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
    ....................................            .......................             ................................           ....................... 
    ....................................            .......................             ................................           .................. ..... 
    .....................................           .......................             ................................           ....................... 
 
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   
           ชื่อใบอนุญาต                         วันออกใบอนุญาต                           วันหมดอายุ  
          …………………                           ……………………       ………….. 
 
7.  ประวัติการรับราชการ (นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
          วัน เดือน ปี             ต าแหน่ง                         ระดับ                       สังกัด 
        ………………..         ……………………………...       ………………………….         ……………………………… 
        …………….…..        ……………………..………        ………………………….         ………………………………. 
       ……………..…..        ……………………………..        .…………………………         ………………………………. 
       ..………………..        ……………………………..        ……………………………        ……………………………… 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  1 



 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก) 
 
8.  ความผิดทางวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

(  )  ไม่เคยมีความผิด 
(  )  ภาคทัณฑ์                                         ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  ตัดเงินเดือน                                       ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  ลดขั้นเงินเดือน                                   ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน           ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้า  
โครงการ   หัวหน้างาน   กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร   เป็นต้น 

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

 
 
                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ   
 
                                                

                                                      (ลงชื่อ).............................................(ผู้ขอรับการประเมิน) 
                                                              (………………………………..…….) 
                                                    ต าแหน่ง............................................... 

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



 
ตอนที่ 2   การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ( ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ) 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 
     (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
     (   )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
 
2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
     (   )  ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต......................)                     (   )  ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
 
3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (   )  ครบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (   )  ไม่ครบ   
 
4.  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(ให้รวมถึงการด ารง

ต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
     (   )  ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
     (   )  ไม่ตรง 
     (   )  ส่งให้ อ.ก.พ.กรม  หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
            ตามมติครั้งที่............./................. วันที่............ เดอืน......................... พ.ศ. ................. 
            .............................................................................................................................................................  
            ....................................................................................................................... ...................................... 
 
    สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
     (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
     (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้  แต่ต้องส่งให้ อ.ก.พ.กรม หรือ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
     (   )  ไมอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................................................. ) 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)..........................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                         (..........................................) 
                                                    (ต าแหน่ง)  …………………………………………………….. 
                                                               (วันที่)  ........../......................../.............. 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)..............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                            (..........................................) 
                                                  (ต าแหน่ง)  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาบุคคล/ 
                                                                       ผู้รับผิดชอบงานกองการเจ้าหน้าที่ 
                                                               (วันที่)  ........../......................../.............. 
 



 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก.....................................................................                                                    
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................... ระดับ ..........................................................                          

ตอนที่ 1 คุณลักษณะของบุคคล 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
     แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการให้ดี 

 พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
 พยายามปฏิบัตงิานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน 
 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรอืหย่อนประสิทธิภาพ           

ในงาน 

20 
 

 

2. การบริการที่ดี     
     สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

 ให้การบริการเป็นมิตร สุภาพ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคบืหน้าในการด าเนนิเร่ืองหรือขั้นตอนงานต่างๆ                

ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ

บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

20  

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ       
     แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ        

ที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิราชการ 

20  

4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
     มีความสุจริต 

 ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความสุจริต ไมเ่ลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยขา้ราชการ 
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวชิาชีพอย่างสจุริต 

20  

5.  การท างานเป็นทีม  
     ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 สนับสนนุการตัดสนิใจของทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รบัมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนนิงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

20  
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ตอนที่ 2                                            สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน      
         (   )  ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (   )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

    (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................          
............................................................................. .................................................................. ..... 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................                                                      

(.................................................) 
                                                            (ต าแหน่ง) .................................................. 

                                                                                    (วันที่) .........../...................../............    
 
  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ     
        (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
        (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 
              (ระบุเหตุผล)............................................................................................................................. .... 
               ............................................................................................................................. ...................... 
                                                                   
         

                                                        (ลงชื่อผู้ประเมิน)...............................................                                                                                                                   
(................................................) 

                                                                          (ต าแหน่ง). ................................................ 
                                                                                (วันที่)  ........./...................../............     

                                                        
 
 
                                                        
                                                       (ลงชื่อผู้ประเมิน)...............................................                                                                                                                   

(................................................) 
                                                                          (ต าแหน่ง). ................................................ 
                                                                                (วันที่)  ........./...................../............     

 



 
ตอนที่ 2    สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 57   (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 

       (     )  ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………. 
                  ………………………………………………………………………………………………….. 
       (     )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล) .................................................. ..............................................  
                  ............................................................................................................................. ........................      
                                                        
 
                                
                                                                     (ลงชื่อ).............................................. 
                                                                           (.................................................) 
                                                              (ต าแหน่ง) .................................................... 
                                                                     (วันที่).........../....................../........... 

 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน …………………………..………………………………………………………………............................. 
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……….…..………………..……………ระดับ………………………….......... 
 
ตอนที่ 1  หน้าที่ความรับผิดชอบในปจัจุบัน 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
    (ให้บรรยายหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีผู้ขอรับการประเมินด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีขอประเมิน) 
     
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………   
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                      
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2   สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน   
ผลงานหรือผลส าเร็จของงาน 
ชื่อผลงาน เรื่อง ……………………………………………………………………….. (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน) 
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ……………………................. ถึงวันที่………………………… (เดือน/พ.ศ.) 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน  (ให้สรุปเนื้อหาผลงานโดยย่อ) 
          1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        2. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน …………………………………………………………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  ………………………………………………….………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
        จ านวนผู้ร่วมด าเนินการ…………………...คน สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ……….……………………. 
        รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ มีดังนี้ 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
         ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
         …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
         …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
 
         ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของ นาย/นางสาว/นาง ..................…..................
ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้องตรงตามเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                (ลงชือ่) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
                                                                                 
 (ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 

1. ค ารับรองของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
                    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ)…………………..………………. 
                                                                           (……………………..………….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
2. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
                    ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ 
                                                                           (………..……………..…….….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
                    ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ 
                                                                           (………..……………..…….….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
 
 



 
          

ผลงาน 

เรื่อง ........................................................................................................................ 

(ระยะเวลาท่ีด าเนินการ ตั้งแต่วันท่ี.......................ถึงวันท่ี...........................) 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
ชื่อ  -  นามสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่ง...................................................ระดับ.......................ต าแหน่งเลขท่ี....................... 
สังกัด ฝ่าย..................................................... ส่วน.................................................................  

ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม ..................................................................................... 
กรมศุลกากร 
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ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    สารบัญ  

 
หน้า 

 

1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ เรื่อง ............................................................................   

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ   

3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4. ความรู้ความสามารถหรือความช านาญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน  

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

7. สรุป 

    บรรณานุกรม  

    ภาคผนวก (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 



 
องค์ประกอบหรือหัวข้อของเนื้อหาผลงาน 

 
1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตั้งแต่วันที ่……………………………………… ถึงวันที่.....................……………………. 

3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

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

4. ความรู้ความสามารถหรือความช านาญท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน   
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. สรุป  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
บรรณานุกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                            (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน) 
 

แบบประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับช านาญงาน 

 
1. ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ………………………………….……………  
2. ต าแหน่งที่ขอประเมิน ………………………………………..………. 
 

ผลงานที่เสนอ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
………………………………
………………………………
……………………………… 

1. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. คุณภาพของผลงาน 
    2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติ 
    2.2 ความสมบูรณ์ความประณีตและทันต่อก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชน์ต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 
3.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งน ามาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติอื่นๆ ได้ 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  
                              
                         สรุปผลการประเมิน 

                            (       )    ผ่านการประเมิน              (       )   ไม่ผ่านการประเมิน 
 
 

                                      (ลงชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงาน)  ….…………………………….………………….. 
                                                 (..........................................................) 

                                      ต าแหน่ง................................................................ 
                                                  วันที่.............เดือน............................พ.ศ................. 
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  แบบสรุปผลการประเมิน   (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน) 

1. การประเมินผลงาน ...................................................................................... 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................. ระดับ...................... ต าแหน่งเลขที ่....................... 
สังกัด ...................................................................................................................... ...........................                   

2. คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย (ระบุต าแหน่ง  ระดับ  และส่วนราชการที่สังกัด)   

  2.1 ........................................... ..................................................     .......................................... 

  2.2 ............................................  ...................................................       .......................................... 

  2.3 ............................................. ................................................      ........................................ 

3. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ 
เรื่อง .......................................................................................................................... ...  

    4. สรุปผลการประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที ่…….. /……………… วันที่ ………………………………  

   (   )  ผ่านการประเมิน 
        (   )  ไมผ่่านการประเมิน  เพราะ ...........................................................................................................  

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................... ...........               
........................................................................................................................... ........................                      

                                           
 
 

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

 

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

                                                                                                          

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

 

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

                                                    วนัที่................./....................../................ 


