
เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร............. 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน 

๑. ชื่อ............................................สกุล........................................อายุ...............ปี วุฒิ................................... 
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน..........................................ระดับ..............สังกัดสำนัก/กอง........ .................................... 
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ................................. ............... 
   สังกัด....................................................................................................................... .................................. 
๔. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้ เมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ................. ............ 
๕. สมัครคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่ง................................................................... ........................................... 
๖. ตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... ............. 
   เมื่อวันที่............................เดือน...........................พ.ศ............................................................................. 
๗. เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่สมัครคัดเลือก ได้แก่............................................................................ 
๘. อัตราเงินเดือนปีงบประมาณท่ีสมัครคัดเลือก ขั้น................................บาท 
๙. พฤติการณ์ทางวินัย             ไม่เคยมีพฤติการณ์ทางวินัย              เคยมีพฤติการณ์ทางวินัย 

                                       อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 
๑๐. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุก 
    ประการและสามารถตรวจสอบได้ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัครคัดเลือก 
         (........................................................) 
 วัน...........เดือน.........................พ.ศ................ 

คำรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
       ขอรับรองว่า ผู้สมัครคัดเลือก มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร 
คัดเลือกทุกประการ 
                         ผู้สมัครคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง 

                           เพราะ..............................................................................................................  
                      (ลงชื่อ).............................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
                               (........................................................) 
                            ตำแหน่ง................................................................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป                            ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
  ..................................................................................     .................................................................................... 
  ..................................................................................     .................................................................................... 
  (ลงชื่อ).......................................................................         (ลงชื่อ)...................................................................... .. 
   (.................................................................................)     (.................................................................................)  
  ตำแหน่ง...................................................................... ....    ตำแหน่ง......................................................................... 

(ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
         (........................................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 
      วัน...........เดือน.........................พ.ศ................ 



-๒- 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกรายนี้แล้ว เห็นว่า ( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน) ( ) ขาดคุณสมบัติ 
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………......................................................................................................... 
           ……………………….…                     ……………………..……                              …………………… 

ประธานกรรมการ กรรมการ 

รายการประวัติของผู้สมัครคัดเลือก 

ตอนที่ ๑ ประวัติการศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม 

พ.ศ. สถานที่ศึกษา ดูงาน หรือ 
ฝึกอบรม 

ระยะ ปริญญาบัตร หรือ 
ประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ 

กรรมการ 

ตอนที่ ๒ ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ) 

  วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ /ชั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 
ปี          เดือน            วัน 

  หมายเหตุ 

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นนี้เป็นความจริง 

(ลงชื่อ)………………………………………..เจ้าของประวัติ 
         (……………………………………) 
ตำแหน่ง……………………………………………................. 
   วันที่…………เดือน……………………พ.ศ…………… 



 

คำร้องขอโอน 

เขียนที่................................................... 

วันที่.................เดือน............................พ.ศ............................. 

เรื่อง  ขอโอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

              ด้วยข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี วุฒิการศึกษา.............................. . 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.........................................................................อัตราเงินเดือน................... ...................บาท 
สังกัดสำนัก/กอง..............................................................สังกัด......................... ..................................................... 
กระทรวง...............................................เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ. ... ...................... 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา..........................ปี.............................เดือน..........................วัน มีความประสงค์จะขอโอน 
ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

เหตุผลที่ขอโอน 
๑. ............................................................................................................................. ............................. 

            ........................................................................................ ................................................................. 
๒. ........................................................................................................................... ............................. 

            ................................................................................................................................................... ..... 
๓. .......................................................................................................................... ................................ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(ลงชื่อ) 
         (.................................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

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



-๓- 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

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



แบบประวัติส่วนตัว 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 

๑. ชื่อและนามสกุล ..................................................................................................................………………….... . 
๒. วัน เดือน ปีเกิด.............................................................อายุ..........ปี สัญชาติ................ ศาสนา................... 
๓. ชื่อบิดา.....................................................................ชื่อมารดา......................................................................... 
๔. ภูมิลำเนาเดิม............................................................ ........................................................................................  
๕. สถานภาพสมรส........................................................................................................................ ....................... 
๖. เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกตำแหน่ง.................................................................ระดับ............................. 
  เมื่อวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. ............................................. .................................. 
๗. ตำแหน่งปัจจุบัน......................................................……………………………………............................................... 
  รับราชการในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา..............................ป.ี............................เดือน...........................วัน  
๘. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน........……...............บาท วุฒิการศึกษา........................................................................ 
๙. ประสบการณ์การทำงาน............................................................................................................................ ...... 
  ....................................................................................................................................... ............................... 
  ................................................................................................. ..................................................................... 
๑๐. ผ่านการศึกษาอบรม / ดูงาน.........................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................... ....... 
  ......................................................................................................................... ............................................. 
๑๑. การดำเนินการทางวินัย / อาญา.....................................................................................…............................  
๑๒. ตำแหน่งที่ขอโอน............................................. ...........................................................…………….................... 
๑๕. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว.................................................................................................... .................. 
   .............................................................................................................................................. ....................... 

(ลงชื่อ) 
        (..................................….............................) 
ตำแหน่ง................................................................... 



ประวัติการลาและความประพฤติ 
                                    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่...............................................ถึงวันที ่................................................. 

ชื่อ - ตำแหน่ง จำนวน 
ครั้งที่ลา 

                            ประเภทของวันลา 
ลา                  ลา              ลา            ลา             รวมวัน 
ป่วย    ลากิจ    อุปสมบท    คลอดบุตร     ไปศึกษาต่อ      ลา       หมายเหตุ 

ข้าราชการผู้นี้อยู่ระหว่าง              ถูก               ไม่ถูก ดำเนินการทางวินัย อาญา ทางแพ่ง 
ความประพฤติ..................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. .............................. 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
         (.................................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 



 หนังสือรับรองคุณสมบัต ิ

ที่............../................ ส่วนราชการ................... 

              หนังสือฉบับบนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาย/นาง/นางสาว....................................................................... 
ตำแหน่ง....................................................................................สังกัด........................ ........................................... 
อัตราเงินเดือน......................................บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือ 
รับโอน  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนข้าราชการครูสายงานผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอ่ืนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                      
ลงวันที่..........................................ทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่......................................................... 

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



หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 

ประกอบการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน 

                 เขียนที่............................................ 
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ............ 

                            ข้าพเจ้า..........................................................ตำแหน่ง...........................................................  
............................................................ระดับ.................................................สังกัด..... ................................................ 
กรม............................................................................กระทรวง...................................... ............................................ 

                            ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
ซึ่งเป็นขา้ราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ตำแหน่ง.............................................................. 
ระดับ...................................แผนก/ฝ่าย/อำเภอ.............................................กอง/จังหวัด.......................................... 
กรม.............................................................................กระทรวง...................................... ........................................... 
ได้ดำรงตำแหน่ง..................................................................ซึง่เป็นตำแหน่งบริหาร ระดับ.......................................... 
ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่....................................เป็นระยะเวลา.............ปี..........เดือน จริง 

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

หมายเหตุ 
(๑)  กรณีเป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ประเภทอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน ผู้มีอำนาจลงนามจะต้องเป็น 
      ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจลงนามในคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๒)  ในกรณีที่มีหนังสือรับรองไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองพร้อมกับใบสมัครจะไม่มีสิทธิเข้า 
     รับการคัดเลือก 



คะแนนคุณสมบัติ ๕๐ คะแนน 

ชื่อ…………………………………………………….. ตำแหน่ง……………………………………………. 
สมัครคัดเลือกตำแหน่ง………………………………………………………………………………………... 

รายละเอียด 

๑. เงินเดือนปัจจุบัน 

สรุปรายละเอียด 

เงินเดือนปัจจุบัน....………….......................….บาท 

คะแนน 
เต็ม 

๑๐ 

๕ 

คะแนนที่ได ้

…………….. 

……………... ๒. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อวุฒิการศึกษา       วุฒิการศึกษา...................................................... 
   สูงสุดที่ได้รับ ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตาม 
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ 
   สมัคร) 

๓. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน 
   สายงานและระดับปัจจุบัน 
   ๓.๑ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน 
       ระดับปัจจุบัน 
   ๓.๒ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน 
       สายงานปัจจุบัน 

๔. อายุราชการ 

๕. การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี) 

ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
รวม.................ปี................เดอืน.................วัน 
ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
รวม.................ปี................เดอืน.................วัน 

ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
รวม.................ปี................เดอืน.................วัน 

( ) ไม่มีพฤติการณ์ทางวินัย 
( ) เคยถูกดำเนินการทางวินัยฐาน........................ 
    ระดับโทษ..................เมื่อวันที่.......................... 

๗ 

๓ 

๑๐ 

๕ 

……………... 

……………... 

……………... 

……………... 

๖. ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี             ปี ๒๕๙๘ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน................ขั้น 
  (๑ เมษายน ๒๕๕๘–๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)     ปี ๒๕๕๙ ไดร้ับการเลื่อนขั้นเงินเดือน................ขั้น 
                                                      ปี ๒๕๖๑ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน................ขั้น 
                                                      ปี ๒๕๖๒ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน................ขั้น 
                                                      ปี ๒๕๖๓ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน................ขั้น 
                                                          ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม ................ขั้น 

รวม 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู้สมัคร 
        (……………………………………) 
ตำแหน่ง……………………………………. 
วันที่ …………………………............... 

๑๐ ……………... 

๕๐ …………...…... 



๑. วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

                    ระดับกลาง         ระดับต้น 
       ปริญญาเอก 
    ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า* 
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
ม.ศ. ๓ ม.ศ. ๕ (ม.๓/ม.๖) หรอืเทียบเท่า 

   ระดับสูง คะแนนที่ได้ 
๕ 
๔.๘ 
๔.๖ 
๔.๔ 
๔.๒ 
๔.๐ 
๓.๘ 
๓.๖ 

* วุฒิการศึกษาเทียบเทา่ หมายถึงเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
* ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หมายถึง คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี แต่ต่ำกว่าปริญญาโท 



๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงาน รวมคะแนน ๑๐ คะแนน 
  ๑) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันคะแนนเต็ม ๗ คะแนน 

ระดับสูง             ระดับกลาง      ระดับต้น 
  ๑๐ ปี ขึ้นไป 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี 
๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ปี 
  ต่ำกว่า ๑ ปี 

คะแนนที่ได้ 
๗.๐๐ 
๖.๘๐ 
๖.๖๐ 
๖.๔๐ 
๖.๒๐ 
๖.๐๐ 
๕.๘๐ 
๕.๖๐ 
๕.๔๐ 
๕.๒๐ 
๕.๐๐ 



๒) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะตำแหน่งในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณา 
  ระดับตำแหน่ง) คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

   ระดับสูง              ระดับกลาง       ระดับต้น 
  ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๑๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
๑๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี 
๑๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ ปี 
๑๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๐ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘ ปี 
๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ ปี 
๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปี 
๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ปี 
  ต่ำกว่า ๑ ปี 

คะแนนที่ได้ 
๓.๐๐ 
๒.๙๐ 
๒.๘๐ 
๒.๗๐ 
๒.๖๐ 
๒.๕๐ 
๒.๔๐ 
๒.๓๐ 
๒.๒๐ 
๒.๑๐ 
๒.๐๐ 
๑.๙๐ 
๑.๘๐ 
๑.๗๐ 
๑.๖๐ 
๑.๕๐ 

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีทำการคัดเลือก 
               ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 



๓. อายุราชการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

    ระดับสูง             ระดับกลาง        ระดับต้น 
  ๓๕ ปี ขึ้นไป 
๓๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี 
๓๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๓ ปี 
๒๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๑ ปี 
๒๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๙ ปี 
๒๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๗ ปี 
๒๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี 
๒๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๓ ปี 
๑๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๑ ปี 
๑๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๙ ปี 
๑๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี 
๑๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
๑๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ ปี 
๙ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี 
๗ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๙ ปี 
๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ ปี 
๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
  ต่ำกว่า ๓ ปี ลงมา 

คะแนนที่ได้ 
๑๐ 
๙.๘๐ 
๙.๖๐ 
๙.๔๐ 
๙.๒๐ 
๙.๐๐ 
๘.๘๐ 
๘.๖๐ 
๘.๔๐ 
๘.๒๐ 
๘.๐๐ 
๗.๘๐ 
๗.๖๐ 
๗.๔๐ 
๗.๒๐ 
๗.๐๐ 
๖.๘๐ 
๖.๖๐ 

หมายเหตุ : การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณที่ทำการคัดเลือก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

๔. การรักษาวินัยย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

                        ระดับกลาง          ระดับต้น 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
วา่กลา่วตักเตือน ๑ ครั้ง 
ภาคทัณฑ์ ๑ ครั้ง 
ตัดเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ครั้ง 
ถูกลงโทษทำงวินัย ๒ ครั้ง (ไม่รวมว่ากลา่วตักเตือน) 
ถูกลงโทษทำงวินัยเกินกว่า ๒ ครั้ง 

  ระดับสูง                        คะแนนที่ได้ 
๕.๐ 
๔.๕ 
๔.๐ 
๓.๕ 
๓.๐ 
๒.๕ 
๒.๐ 



๕. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

              ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒ ขั้น/ครั้ง/ปี        ๑.๕ ขั้น/ครั้ง/ปี       ๑ ขั้น/ครั้ง/ปี 
 ๕                            -                         - 
 ๔                           ๑                         - 
 ๔                           -                          ๑ 
 ๓                           ๒                         - 
 ๓                           ๑                        ๑ 
 ๒                           ๓                        - 
 ๓                           -                         ๒ 
 ๒                           ๒                        ๑ 
 ๑                           ๔                        - 
 ๒                           ๑                        ๒ 
 ๑                           ๓                        ๑ 
-                        ๕                        - 

 ๒                           -                         ๓ 
 ๑                           ๒                        ๒ 
-                       ๔                         ๑ 

 ๑                          ๑                         ๓ 
-                       ๓                         ๒ 

 ๑                           -                         ๔ 
  -                           ๒                        ๓ 
  -                          ๑                         ๔ 
  -                          -                          ๕ 

 รวม 
(จำนวนขั้น/ปี) 
 ๑๐ 
 ๙.๕ 
 ๙ 
 ๙ 
 ๘.๕ 
 ๘.๕ 
 ๘ 
 ๘ 
 ๘ 
 ๗.๕ 
 ๗.๕ 
 ๗.๕ 
 ๗ 
 ๗ 
 ๗ 
 ๖.๕ 
 ๖.๕ 
 ๖ 
 ๖ 
 ๕.๕ 
 ๕ 

คะแนนที่ได้ 
๑๐ 
๙.๘๐ 
๙.๖๐ 

๙.๔๐ 

๙.๒๐ 

๙.๐๐ 

๘.๘๐ 

๘.๖๐ 

๘.๔๐ 

๘.๒๐ 
๘.๐๐ 



แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตำแหน่ง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

๑) ชื่อผู้รับการประเมิน………………...............................…………..วุฒิการศึกษา……………………................................ 

๒) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..............................……………ระดับ……………ฝ่าย……...................................… 
  กอง……………………………………….……………..........................................................................................……………  
  เริ่มดำรงตำแหน่งในสายงานนี้เมื่อ……………….....................………เงินเดือนปัจจุบัน….......................………บาท 
  เคยดำรงตำแหน่ง…………........................................……………….เมื่อวันที่…………..…...................................... 
        ตำแหน่ง…………………….....................................……… เมื่อวันที่…….…....................................………  

๓) การฝึกอบรม 
  หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม 
  ………………..…… 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 

      จัดโดย 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

   ระยะเวลา 
……….…….…… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 
……..…………… 

๔) ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกเพ่ือโอน คือ.............................……..................................……………………….........  



ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

๑. หน้าที่รับผิดชอบ โดยระบุ 
  ขอบเขต หน้าที่ ลักษณะงานเทคนิค วิธีการทำงาน การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตำแหน่ง 
อ่ืน ๆ ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 



๒. ผลงานในรอบ ๓ ปี ที่แล้วมา (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 
          ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกรายละเอียดของผลงานย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งเป็นผลงานสำคัญพิเศษหรือ 
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของผู้รับการประเมิน จำนวนไม่เกิน ๓ ชิ้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึง 
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รับรอง 

ผลงานที่ ๑ 

(ลงชื่อ) ………………..….......................... ผู้รับรองผลงาน 
          (………………….....................) 
 ตำแหน่ง…………………….........…………… 

ผลงานที่ ๒ 

(ลงชื่อ) ………………….........................….. ผูร้บัรองผลงาน 
        (………...………..........................…….) 
ตำแหน่ง………………..………………................ 

ผลงานที่ ๓ 

(ลงชื่อ) ………………......................……..ผู้รับรองผลงาน 
        (…………..…….........................…….) 
ตำแหน่ง…………………………..…......………… 



๓. ผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ ปี 
    ของผู้เขา้รับการประเมิน (หน่วยงานการเจ้าหนา้ที่เป็นผู้กรอก) 

ปี 

๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ 

                      ผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) 
      ดีเดน่                   ยอมรับได้              ต้องปรับปรุง 
(๙๐ – ๑๐๐ %)         (๖๐ – ๘๙ %)         (ต่ำกว่า ๖๐ %) 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

หมายเหตุ 

ลงชื่อ…………………………….......……… 
      (……………………......………………) 
ตำแหน่ง .............................................. 



ตอนที่ ๓ การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตำแหน่ง 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

๑๐ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมวดที่ ๑ ความสามารถในการบริหาร (๓๐ คะแนน) 
ก. ความรอบรู้ในการบริหาร (๑๐ คะแนน) 
  (ก) เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการ 
บริหารสมัยใหม่ การบริหาการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธิ์ เทคนิคการบริหาร 
ต่าง ๆ 
ข. ความชานาญในการบริหาร (๑๐ คะแนน) 
   (ข) ความชำนาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ค. การบริหารงานบุคคล (๑๐ คะแนน) 
    (ค) การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัวทักษะในการ 
สื่อสาร การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

หมวด ๒ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นา (๕๐ คะแนน) 
ก. ความอุตสาหะ (๕ คะแนน) 
  (ก) พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
ข. มนุษยสัมพันธ์ (๕ คะแนน) 
  (ข) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุก 
ระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้ง อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสารถ 
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้ง เต็มใจในการให้ ความ 
ช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
ค. ความสามารถในการสื่อความหมาย (๕ คะแนน) 
  (ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง 
ความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
ง. ปฏิภาณไหวพริบ (๕ คะแนน) 
  (ง) พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือตอบคำถาม 
ในสถานการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้ 
จ. สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร (๑๐ คะแนน) 
  (จ) พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร 
โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๑๐ 

๑๐ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๑๐ 



องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน 

ฉ. สนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อานาจ (๑๐ คะแนน) 
  (ฉ) พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและ 
การให้อำนาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความชำนาญในการบริหาร โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงาน 
และการตัดสินใจ 
ช. ริเริ่มเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง (๑๐ คะแนน) 
  (ช) พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามรถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในองค์กร 
ให้นำความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ 

คะแนน 
เต็ม 

๑๐ 

คะแนนที่ 
ได้รับ 

๑๐ 

รวม 

ลงชื่อ……………….………...............…..ผู้ประเมิน 
       (…………………..............…..…….) 
ตำแหน่ง………………..………………….…… 

๘๐ 

หมายเหตุ   การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวด 
               ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 



 

ตอนที่ ๔  ความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพร้อมของผู้รับการประเมิน 

ความคิดเห็นต่อผู้รับการ 
         ประเมิน 
๑. ความเหมาะสมและ         ( ) ไม่มีความเหมาะสม 
  ความพร้อมในการ               และความพร้อมเลย 
  ดำรงตำแหน่ง                 ( ) มีความเหมาะสม 
                                       และความพร้อมมาก 

๒. ผู้บังคับบัญชา 
  สามารถมอบหมาย 
  นโยบายหรืองาน 
  พิเศษให้ปฏิบัติ 
๓. ยอมรับผู้รับการ 
  ประเมินเป็น ผู้ใต้ 
  บังคับบัญชาหรือไม่ 

ผลการประเมิน 

                                     ( ) มีความเหมาะสม      ( ) มีความเหมาะสม 
                                         และความพร้อม          และความพร้อม 
                                       เพียงเล็กน้อย 
                                     ( ) มีความเหมาะสม 
                                         และความพร้อม 
                                         มากท่ีสุด 
 ( ) ไม่สามารถมอบหมาย      ( ) สามารถมอบหมาย     ( ) สามารถมอบหมาย 
    ได้เลย                             ได้บ้าง                       ได ้
 ( ) สามารถมอบหมาย         ( ) สามารถมอบหมาย 
    ได้มากได้มากที่สุด 
 ( ) ไม่ยินดีเลย                  ( ) ไม่ยินดี                   ( ) ยินดีแต่ต้อง 
 ( ) ยินดี                         ( ) ยินดีมาก                     ปรับปรุงตัว 

ตอนที่ ๕   สรุปความเห็นทั่วไป ข้อสังเกต และหรือเหตุผลชี้แจงอ่ืนเกี่ยวกับความเหมาะสม และความพร้อม 

(ลงชื่อ)………………….........………..ผู้ประเมิน 
        (…………….....…...……....…..) 
ตำแหน่ง…………………...............……… 
วันที่…………………................………….. 


