












 

 

 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 

1.  ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ...........................................................................................................................           
ต าแหน่ง  .........................................................ระดับ.....................................ต าแหน่งเลขท่ี .....................  

     สังกัด............................................................................................................ .............................................                       
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท     

2.  ขอเข้ารับการประเมินผลงานในต าแหน่ง 
2.1 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.................................  
2.2 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.............................. ... 
2.3 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด................................. 

  

3.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ................................                       
      อายุราชการ .....................ป.ี....................เดือน  (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน) 
 

4.  ประวัติการศึกษา  (ให้เร่ิมจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกใน ก.พ.7) 
          คุณวุฒิ(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)       วิชาเอก                ปีที่ส าเร็จการศึกษา            สถาบัน 
          .....................................                ......................              .....................         ...... .........................     
          .....................................                ......................              .....................         ...............................  
          .....................................                ......................              .....................         ...... ......................... 
              

5.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต) 
     วันออกใบอนุญาต  ....................................................วนัหมดอายุ........................................................ 

 

6.  ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน   แสดงการเปลี่ยนแปลงการทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารง 

      ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ   รวมทั้งการเปลีย่นแปลงสงักัดและต าแหน่งด้วย) 

 

          วัน เดือน ปี                    ต าแหน่ง                    อัตราเงินเดือน             สังกัด 
         ……………                     …………………….              ………………              ………………….. 
         …………....                    ….………………….             ………………              …………………...  
         ……………                    ……………………..              ………………              .………….………. 
         …             

เอกสารหมายเลข 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 
 

7.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี  (ให้ระบดุ้วย) 

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

  
 8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

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

                                    

                                             ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

                                                                  วันที่ ........./.................../................. 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  (กองบริหารทรัพยากรบคุคลตรวจสอบ) 

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 
     (     )  ครบ 
     (     )  ไม่ครบ   
 

4.  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่ง 

     ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้องหรือเกื้อกูล  ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรม ก าหนด) 

     (     )  ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
     (     )  ไม่ตรง 
     (     )  อ.ก.พ.กรมศุลกากร  หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ า  
                 .............................................................................................................. ............................................. 
             ............................................................................................................................. .............................. 
             ......................................................................................................................................................... . 
         สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
         (     )  อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
         (     )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................................... ) 
 
                                                           ลงชื่อ..............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                  (                                                ) 
                                                 (ต าแหน่ง)  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล/ 

                                          ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                            วันที่   ........../........................../.............. 
 
 
 

 



 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

(เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

ชื่อผู้ขอประเมิน ......................................................ต ำแหน่ง.........................................ระดับ…….......................  

 ตอนที่ 1      รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์    พจิารณาจาก  
       1.1 แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการใหด้ ี

• พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 
• พยายามปฏิบตัิงานให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
• แสดงออกว่าต้องการท างานให้ไดด้ีขึ้น 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

       1.2  สามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว ้
• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
• ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ 

      1.3  สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
• ปรับปรุงวิธีการทีท่ าให้ท างานได้ดขีึ้น  เร็วข้ึน มีคุณภาพดีขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       หรือท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 
• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

2. กำรบริกำรที่ดี    พิจารณาจาก  
      2.1  สามารถให้บริการทีผู่้รบับริการต้องการไดด้้วยความเตม็ใจ 

• ให้การบริการเป็นมติร สภุาพ 
• ให้ข้อมูล  ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 
        บริการที่ต่อเนื่องและรวดเรว็  

     2.2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผูร้ับบริการ 
• รับเป็นธุระ  ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่างรวดเร็ว 
       ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
• ดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนา  
        การให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 

     2.3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
• ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการเป็นพิเศษ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
• ให้ข้อมูล ข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  
        แม้ว่าผู้รับบริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
• น าเสนอวิธีการในการให้บริการทีผู่ร้ับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสดุ   

 
 

 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

20 
 

 
 

 

 

…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…… 
 

 
 
 

 

เอกสำรหมำยเลข 2 



 

ตอนที่ 1     รำยกำรประเมิน (ต่อ) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ    พิจารณาจาก  
      3.1  แสดงความสนใจและตดิตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวข้อง 

• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
• ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม ่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะ 
      เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

      3.2  มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
• รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรอืท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี 
      ผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ราชการของตน 
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมยั และเกี่ยวข้องกับงานของตนอยา่งต่อเนื่อง   

      3.3  สามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 
• สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้        
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้

4 . กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม     พิจารณาจาก  
        4.1  มีความสุจรติ 

• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 
• แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

        4.2  มีสจัจะเชื่อถือได ้
• รักษาค าพูด มสีัจจะ และเช่ือถือได้ 
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติส านึกในความเป็นข้าราชการ 

        4.3  ยึดมั่นในหลักการ 
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ 
      ผลประโยชน์ กล้ารับผดิและรับผิดชอบ 
• เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทางราชการ 

5. กำรท ำงำนเป็นทีม    พิจารณาจาก  
       5.1 ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดร้ับมอบหมาย 
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

      5.2 ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
• สร้างสมัพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ได้ด ี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพของ 
      เพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง              

      5.3  ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้ม ี

                  ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
 

......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

........  

 

 

 

 

 

 

 
 

........  

 

 

รวม 100  
หมายเหตุ   ต้องได้คะแนนประเมนิคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 
               และคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ตอนที่ 2        สรุปควำมเห็นในกำรประเมิน 

ควำมเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมกำรปฏิบัติงำน) 
             (   )   ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
             (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
            (ระบุเหตุผล)  …........................................................................................................................................... 
               ............................................................................................................................. ..................................... 
               ............................................................................................................ ..................................................... 

                                                         
 
 
 
 
                                                                                                               

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
          (   )  เห็นดว้ยกับการประเมินข้างต้น 
          (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ  
          (ระบุเหตุผล)  …......................................................................................................... .................................... 
            ............................................................................ ...........................................................................................  
            ...................................................................................................................... ................................................. 

                                  

 

 

                                                                                      
 
  

 

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

                วันที่....../.................../.......... 

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

ต าแหน่ง ................................................. 
                วันที่......./.................../.......... 

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

ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน  
 วันที่......./.................../.......... 



แบบสรุปผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................ต ำแหน่ง.............................................................................. 
เพ่ือประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................... 
ต ำแหน่งเลขท่ี ................สังกัด...................................................................................................................................  

     
ชื่อผลงาน 

(ปีท่ีด าเนินการ) 
สรุปสาระและ

ขั้นตอน 
การด าเนินการ 

ลักษณะงาน/สัดส่วนที่ 
ปฏิบัติ(ร้อยละ) 

รายช่ือผู้ร่วม
ด าเนินการ/สัดส่วน

(ร้อยละ) 

การน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น  ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

         
 
 
 
       
                    

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ   
     
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 3 

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

ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
วันที่ ........./...................../................. 

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

ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
วันที่ ........./...................../................. 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอผลงำน 
(........................................) 

วันที่ ........./...................../................. 

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

ต ำแหน่ง................................................ 
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำร) 

วันที่ ........./.................../.............. 
 

ลงชื่อ......................................... 
(........................................) 
ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักงำน 

วันที่ ........./.................../.............. 
 



 
แบบสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ชื่อผู้ขอประเมิน .................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
เพ่ือประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................... 
ต ำแหน่งเลขท่ี ...................สังกัด....................................................................................... ....................................... 

 
ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง

งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                       
 
 
 
 
 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

 

                               
    

 

       

                                                                                               

เอกสารหมายเลข 4 

หมำยเหตุ  ให้จัดท ำข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นของต ำแหน่งทีส่มัครคดัเลือกทุกต ำแหน่ง 
                   
 

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

ผู้เสนอแนวคิด 
วันที่.........../......................../............... 

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

ต ำแหน่ง................................................ 
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำร) 

วันที่ ........./.................../.............. 
 

ลงชื่อ......................................... 
(........................................) 
ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักงำน 

วันที่ ........./.................../.............. 
 



(แบบจัดท ำเอกสำรผลงำน) 
 

ผลงำน 
 

ส่วนที่ ๑  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เร่ือง.................................................................................................................... 

 
 

ส่วนที่ ๒  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เร่ือง.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ของ 
(ชื่อ – นามสกุล) 

ต าแหน่ง………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกอบการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...............................................ต าแหน่งเลขที่............................ 

สังกัดฝ่าย.......................... ส่วน...................... ส านัก......................... กรมศุลกากร 
 
 

 



 
ค ำน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สำรบัญ 
 
ส่วนที่ ๑  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                                           หน้า 
              ๑.  ชื่อผลงาน เรือ่ง    
              ๒.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
              ๓.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  
              ๔.  สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ  
              ๕.  ผู้ร่วมด าเนินการ  
              ๖.  ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  
              ๗.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
              ๘.  การน าไปใช้ประโยชน์  
              ๙.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
             ๑๐.  ข้อเสนอแนะ  
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
             เรื่อง    
             หลักการและเหตุผล  
             บทวิเคราะห/์แนวความคิด/ข้อเสนอ  
             ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 
บรรณานุกรม (ถ้ามี) 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
๑. ชื่อผลงาน เรื่อง 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตั้งแต่วันที่                                      ถึงวันที่   

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
  4.1  
  4.2 
  4.3 

๕. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)     

      5.1             สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.2            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.3            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ  

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
6.1 
6.2 
6.3 

 ๗. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

      7.1 เชิงปริมาณ  
 
      7.2 เชิงคุณภาพ 
 



๘. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 8.1  
 8.2 
 8.3 

๙. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 9.1  
 9.2 
 9.3 

 

๑๐. ข้อเสนอแนะ 
 10.1   
 10.2 
 10.3 
 
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
        ลงชื่อ ................................ 
              (....................................) 
                  ผู้เสนอผลงาน 
            ........./................../........... 

 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความ

เป็นจริงทุกประการ 
            ลงชื่อ ............................ 
                   (............................) 
         ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ........./................/........ 

    ลงชื่อ ................................ 
            (..............................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ 
  ......../.............../........ 

  
                     ลงชื่อ ................................ 
                         (................................) 
          ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ......../.............../.......... 

    
              ลงชื่อ ............................. 
                    (............................) 
  ผู้ร่วมด าเนินการ 
        ......./................./.......... 

 



ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

           ลงชื่อ ................................. 
                 (.................................) 
    ต าแหน่ง....................................... 
   ........./.................../......... 
          (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 

   ลงชื่อ ...................................... 
                 (.........................................) 
                 ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน 
        ........../..................../.......... 
 

    
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

หลักการและเหตุผล  
 
 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ  

 บทวิเคราะห์ 
           ...........................................................................................................................................................  

 แนวความคิด 
............................................................................................................................. .............................. 

 ข้อเสนอ 
............................................................................................................................. .............................. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 
 



   

ลงชื่อ............................................... 
         (.............................................) 
                   ผู้เสนอแนวคิด  
          ........../................./............. 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

                          ลงชื่อ.........................................                           ลงชื่อ ........................................        
                               (........................................)                                 (.......................................) 
                  ต าแหน่ง................................................                              ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน                                                                                                              
                 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)                       วันที่........./.................../..........                
                          วันที่........./.................../..........    
 
 

บรรณำนุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

 



 

แบบประเมินผลงาน  

ความเห็นของกรรมการ   
............................................................................................................ .............................................................. .. 
..................................................................................................................................... ........................................ 
.............................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... .. 

สรุปผลการประเมิน 
 (    )  ผ่านการประเมิน 
 (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
      ลงชื่อ.....................................กรรมการ 
              (          ) 
          วันที่ ............/ ............/ ........... 

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการประเมิน คอืผู้ที่ไดร้ับคะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐   และคะแนนรวมจากทุกองค์ประกอบ        
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. คุณภาพของผลงาน  (ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน)  พิจารณาจาก 

    ๑.๑ เป็นผลสา่เร็จของานทีส่ามารถนา่ไปใช้ในการแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริม    
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

    ๑.๒ เป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี              
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถน่าไปปฏิบัตไิด้จริง 

๒. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน  พิจารณาจาก 

๒.๑ การใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดา้นในการปฏิบัติงาน                             
ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน 

    ๒.๒ มีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๓. ประโยชน์ของผลงาน  พิจารณาจาก 

    ๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหนา้ที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน หรือประเทศชาติ 

๔. ความรู้ความช านาญและประสบการณ์  พิจารณาจาก 

    ๔.๑ การน่าความรู้ ความช่านาญ และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ ความรู้ ความช่านาญ และประสบการณท์ี่นา่มาใช้เปน็ที่ยอมรับ 

  

รวม ๑๐๐  



 2 
 

 



 
แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานที่ปฏิบัติประกอบการพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 

๑. ชื่อ..................................................... ต ำแหน่ง ........................................... ระดับ............................... 
 เลขที่ต ำแหน่ง.................... สงักัด........................................................................................ ................. 

๒. ขอประเมินในต ำแหน่ง.............................. ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ขอประเมิน....... ปี....... เดือน ......วัน 
๓. ขอน ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ ำรวม

............. ป.ี.......... เดือน........... วัน   โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 

ต าแหน่งท่ีขอประเมิน ต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกลู 
ต าแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ

ต าแหน่ง/สังกัด/ระยะเวลา รายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 
  ต ำแหน่ง  
  สังกัด  
  ตั้งแต่..................ถึง.....................  
  รวม........ปี.........เดือน...........วัน  
    
    
    
    
    
    
    
  

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

  
ลงชื่อ...................................................  ผู้ขอนับระยะเวลำ      
      (..................................................)                                                       

ต ำแหน่ง.................................................                            . 
                      วันที่......../........................./................  

 
 
ลงชื่อ...................................................  ผู้บังคับบัญชำให้ค ำรับรอง      
      (..................................................)                                                       

ต ำแหน่ง.................................................                            . 



 
                      วันที่......../........................./................ 

 
 
 

 

หมำยเหตุ  ให้จัดท ำแบบแสดงรำยละเอยีดและลักษณะงำนท่ีปฏิบตัิประกอบกำรพิจำรณำนับระยะเวลำ 
              ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของต ำแหน่งท่ีสมัครคดัเลือก/ต ำแหน่งที่ขอประเมินทุกต ำแหน่ง 

 


