








เลขประจ ำตัวบุคลำกร...........................                                                                                                             
 

แบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าของกรมศุลกากร 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ผู้เข้ำรับกำรปรับระดับชั้นงำน)................................................................................................. 

2. ต าแหน่ง......................................................................................................ระดับ.............................................. 

เลขที่ต าแหน่ง.........................................................................อัตราค่าจ้างปัจจุบัน.......................................... 

สังกัด.................................................................................................................................................................. 

สังกัดท่ีปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................. 

3. ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเม่ือ..................................................................................................... ............................ 

4. ขอเข้ารับการปรับระดับช้ันงานในต าแหน่ง.........................................................ระดับ................................... 

เลขที่ต าแหน่ง............................สังกัด...............................................................................................................   

5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงาน..................ปี..................เดือน.............วัน 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ขอรับการปรับระดับชั้นงาน 
      (............................................) 

 ต าแหน่ง.......................................... 
  วันที.่......................................... 

 

ผู้บังคับบัญชาทีค่วบคุมการปฏิบัติงาน 

           ลงช่ือ............................................... 
                  (.............................................) 
        ต าแหน่ง.............................................. 
            วันที.่........./...................../............. 

หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/ส านักงาน/กลุ่ม/ศูนย/์ด่าน 

           ลงช่ือ............................................... 
                  (.............................................) 
        ต าแหน่ง.............................................. 
            วันที.่........./...................../............. 
 

 



 
 

แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน 
ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า (จากระดับ ๑ ขึ้นระดับ ๒ และจากระดับ ๒ ขึ้นระดับ ๓) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจ าตัวบุคลากร................................. 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี.....................................  
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
 ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................              
 อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท    

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี............            
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
    ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติส่วนตัว   
    เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน 
    เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................             
    อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ป.ี..................เดือน   

5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)                                                           
     

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบัน 
       
        

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   

ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต หน่วยงานที่ออก ว.ด.ป. ที่ออก วันหมดอายุ 

    

    

     

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและค าสั่งที่ถูกลงโทษ) 

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

 
 
 
 
 

 

แบบประเมิน ลปจ. ๑ 



- ๒ - 
 

ตอนที่ ๒  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของต าแหน่ง 
๑)............................................................................................................................. ................................ 

   ๒)............................................................................................................................. ................................ 
๓)......................................................................................................................... ................................... 
๔)................................................................................................. ........................................................... 
๕)......................................................................................................................... ................................... 

๒. งานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑)............................................................................................................................. ............................... 
๒)............................................................................................................................. .............................. 

    ๓).............................................................................................. ............................................................. 
๔)............................................................................................................................. .............................. 
๕)......................................................................................................................... ................................... 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................ 
 วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

ตอนที่ ๓  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)  
 

คุณลักษณะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิาน  (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยค านงึถึงความส าเร็จ
ในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของงาน  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหนา้ที่ งานที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ)      

20  

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย
โดยเต็มใจ  มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

20  

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
การคาดการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายและวิธปีฏิบัติงานให้
เหมาะสม  การปรับปรุงงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม  มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายของหน่วยงานและองค์กร) 

20  

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา 
การลาหยุดงาน  การขาดงาน และความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเปน็ผลท าให้งานลุล่วงไปดว้ยดี) 

20  

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลกูจ้างประจ า 
(พิจารณาจากการปฏบิัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตัิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านยิมของหน่วยงาน)   

20  

รวม 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

ตอนที่ ๔  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)      

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

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

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

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

                                                                                (.................................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง) .................................................. 
                                                                          (วันที่) .........../...................../............     
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ     

        (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
        (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 
              (ระบุเหตุผล.................................................................................................................. ............... 
               .......................................................................................... ........................................................ 
               ................................................................................................................... ............................... 
         
                                                          

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

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

 



 
 

แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน 
ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า (จากระดับ ๓ ขึ้นระดับ ๔) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจ าตัวบุคลากร................................. 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี.....................................  
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
 ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................              
 อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท    

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี............            
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
    ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติส่วนตัว  
    เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน 
    เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................             
    อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ป.ี..................เดือน   

5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)                                
     

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบัน 
       
        

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   

ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต หน่วยงานที่ออก ว.ด.ป. ที่ออก วันหมดอายุ 

    

    

     

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและค าสั่งที่ถูกลงโทษ) 

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

8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

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

แบบประเมิน ลปจ. ๒ 
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ตอนที่ 2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าเป็นผู้ประเมิน)  

 

คุณลักษณะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิาน  (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยค านงึถึงความส าเร็จ
ในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของงาน  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหนา้ที่ งานที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ)      

20  

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย
โดยเต็มใจ  มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

20  

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
การคาดการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายและวิธปีฏิบัติงานให้
เหมาะสม  การปรับปรุงงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม  มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายของหน่วยงานและองค์กร) 

20  

๔.  สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา 
การลาหยุดงาน  การขาดงาน และความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเปน็ผลท าให้งานลุล่วงไปดว้ยดี) 

20  

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลกูจ้างประจ า 
(พิจารณาจากการปฏบิัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตัิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านยิมของหน่วยงาน)   

20  

รวม 100  
 

 
 
     (ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                (........................................................)   
 ต าแหน่ง................................................................. 
 ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
                                             วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ตอนที่ 3  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

ส่วนที่ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 1.๑ งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของต าแหน่ง 

๑)............................................................................................................................................................. 
  ๒)............................................................................................................................................................ 

๓)............................................................................................................................................................ 
๔)............................................................................................................................................................ 
๕)............................................................................................................................................................ 

 1.2 งานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑)............................................................................................................................................................ 
 ๒)........................................................................................................................................................... 
     ๓)........................................................................................................................................................... 
 ๔)........................................................................................................................................................... 
 ๕)............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ผลงานหรือผลส าเร็จของงาน  
(ให้ระบุผลงานซึ่งเป็นงานในหน้าที่หลักหรืองานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ ชิ้นงาน) 
ชื่อผลงาน เรื่อง ……………………………………………………………………….. (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน) 
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ……………………................. ถึงวันที่………………………… (เดือน/พ.ศ.) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน........................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลงานที่เสนอให้ประเมิน) 
           ๒.๑.1........................................................................................................................... ................................. 
           ๒.1.๒.............................................................................. .............................................................................. 
          ๒.1.๓............................................................................................................................ ................................ 
 ๒.1.4......................................................................................................................... ................................... 

 2.2 ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (ให้ระบุผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่เสนอให้ประเมิน) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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 2.3 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (ให้ระบุถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานทีเ่สนอให้ประเมิน และแนวทางแก้ไข) 
         2.3.1 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
         2.3.๒ แนวทางแก้ไข.................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 

 ส่วนที่ 3 การรับรองผลงาน  
 3.1  ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
                                      ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

          ต าแหน่ง.........................................................  
                                          วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
 3.2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………… 
 

    (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
                                                (........................................................)  
 ต าแหน่ง.............................................................  
                                            วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
 3.3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………… 
 

    (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
                                                (........................................................)  
 ต าแหน่ง.............................................................  
                                            วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 



(ลงชื่อ) ...........................................................                        (ลงชื่อ) ........................................................... 
        (........................................................)                         (........................................................)  
ต าแหน่ง.............................................................  ต าแหน่ง.............................................................  
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ตอนที่ 4  แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงขึ้น (คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานของต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็นผู้ประเมิน) 

 

ผลงานที่เสนอ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

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

1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. คุณภาพของผลงาน 
 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติ 
 2.2 ความสมบูรณ์ความประณีตและทันต่อก าหนดเวลา 
 2.3 ประโยชน์ต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 รวม 100  
 
 สรุปผลการประเมิน 
         (   )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
   (ระบุเหตุผล) ........................................................................................... .................................. 
  ............................................................................................................................................... ... 
    .................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                (........................................................)  
 ต าแหน่ง.............................................................  
 ประธานกรรมการ 
                                          วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




