






เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงที่รับสมคัร 

ตําแหนงวิศวกร 7ว/8ว ตาํแหนงเลขที ่121 สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซ 
ตําแหนงวิศวกร 8ว ตําแหนงเลขที่ 176 และตําแหนงวิศวกร 7ว/8ว ตําแหนงเลขที่ 191 

สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง 
กรมธุรกิจพลังงาน 

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

1. หนาที่ความรับผิดชอบ 
1.1 ตําแหนงวิศวกร 8ว คําแหนงเลขที่ 121 กลุมงานกํากับมาตรฐานผลิตภัณฑถัง

และอุปกรณ สวนพัฒนาและกํากับมาตรฐาน สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผลิตภัณฑถัง และอุปกรณตาง ๆ ที่

ใชในการติดตั้งระบบกาซ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐานของอุปกรณตาง ๆ ในการเก็บ บรรจุ และ 

ขนถายกาซ เพื่อความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
(2) ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการติดตั้งระบบการ

จัดการกับกาซ อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย 
(3) จัดทําคูมือเอกสารทางวิชาการ ดานมาตรฐานผลิตภัณฑถังและอุปกรณ 

เพื่อเผยแพรและถายทอดใหความรูที่เปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไป 
(4) ตรวจสอบและรับรองแบบกอสราง รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง

ของถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ และอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ทดสอบ
การติดตั้งถังขนสงกาซ 

(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
1.2 ตําแหนงวิศวกร 8ว ตําแหนงเลขที่ 176 กลุมงานพัฒนามาตรฐานและ

เผยแพร สวนพัฒนาและกํากับมาตรฐาน สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญดานกําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการน้ํามัน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ศึกษา พัฒนา กฎระเบียบ เกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัย ของการ
ประกอบกิจการน้ํามัน ภาชนะบรรจุน้ํามัน ระบบและอุปกรณสูบจาย
น้ํามัน อุปกรณความปลอดภัยและระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

(2) กํากับดูแลการจัดการฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อการรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการดานน้ํามัน 

(3) อบรม ประชาสัมพันธและเผยแพร ถายทอดใหความรูดานความปลอดภัย
ของน้ํามัน แกหนวยงานและบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.3 ตําแหนงวิศวกร 7ว/8ว ตําแหนงเลขที่ 191 ฝายตรวจรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการ สวนธุรกิจคาปลีกและบริโภค สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญดานกํากับ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย
เกี่ยวกับการเก็บและการใชน้ํามัน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ศึกษา พัฒนา และกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รูปแบบ มาตรฐานและ
มาตรการในการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บ การขนสง การ
บรรจุ การปองกันและระงับอัคคีภัย และการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในสถาที่
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

(2) ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

(3) ตรวจสอบและรับรอง แบบกอสราง  รายการคํานวณความมั่นคง
แข็งแรงของถังน้ํ ามัน  ระบบทอและอุปกรณนิรภัยตาง  ๆ  เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบในการทําการกอสราง 

(4) เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บ การขนสง การ
บรรจุ การปองกัน และระงับอัคคีภัย และการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. คุณสมบัติของผูสมัครในตําแหนงวิศวกร 7ว/8ว เลขท่ี 121 สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซ 

ตําแหนงวิศวกร 8ว เลขท่ี 176 สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ตําแหนงวิศวกร 7ว/8ว เลขท่ี 191 สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง 

1) ไดรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง 
วิศวกรรมศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

2) ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

4) กรณีโอนหรือบรรจุกลับเขารับราชการ จะตองดํารงตําแหนงในสังกัดกรมธุรกิจ
พลังงานมาไมนอยกวา 1 ป  

5) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 

 5.1 กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8  
 ปริญญาตรี 8 ป   หรือปริญญาโท 6 ป หรือปริญญาเอก 4 ป 
 5.2 กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 7 
 ปริญญาตรี 7 ป   หรือปริญญาโท 5 ป หรือปริญญาเอก 3 ป 
ทั้งนี้ อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน

อ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง มานับ
รวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําได  

6) ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ไมต่ํากวาประเภทภาคีวิศวกร และหากปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เปนงานวิศวกรรมควบคุม บุคคลผูนั้นจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในระดับที่กฎหมายกําหนดดวย 

 



แบบสมัครหมายเลข 1 

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
สําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ว. วช.) 
ตอนที่ ๑   ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
๑. ช่ือผูขอรับการประเมิน.......................................................................... 
๒. ขอมูลตําแหนงปจจุบัน (ตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด) 

ช่ือตําแหนง............................................................................................ระดับ.............ตําแหนงเลขที่.................... 
สังกัด (ระบุงาน/ฝาย/กอง/สํานักตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.พ.กําหนด)................................................................... 
 ..............................................................................................................................................................................   
ปจจุบันเกล่ียใหไปปฏิบัติงานสํานัก...................................................................................      

๓. ขอสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ีอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ช่ือตําแหนง........................................................................ตําแหนงเลขที่........................................... 
สังกัด................................................................................................................................................... 

 

๔. ประวัติสวนตวั (จาก ก.พ. ๗) 
      วันเดือนปเกิด……………………………………….………วันเดือนปบรรจุ........................................................ 

  เคยลาออกจากราชการ วัน เดือน ป......................................................................................................................... 
       ตอมาบรรจุกลับเขารับราชการ วัน เดือน ป............................................................................................................ 
 

๕.   ประวัติการศกึษา 
คุณวุฒแิละวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ปริญญา / ประกาศนยีบัตร)…..…. ……………………… ………………………………..…… 

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

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

 
………………………………… 
 

……………………… ………………………………..…… 

 

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)     (ช่ือใบอนุญาต......................................................................................) 
วันออกใบอนญุาต...................................................................วันหมดอายุ......................................................... 

 

 
 



ตอนที่ ๑                                             ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
 
๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัด 

………………… ……………………………………… ………………………………………………… 
 

………………… ……………………………………… ………………………………………………… 
 

………………… ……………………………………… ………………………………………………… 
  

๘. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

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

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

......................... ............................  ........................................................ ................................................. 
 
๙. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ ๗ เชน เปนหัวหนา

โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                     (ลงชื่อ)............................................................ (ผูสมัคร) 
                                                                                (............................................................) 
                                                                                 (วันที)่................./........................./................. 

 
 



 

ช่ือผูสมัคร.………………………………………………………………………………….. 
(ประเมินโดยผูบังคับบัญชาที่ปจจุบันสังกดั หากไดรับการยายหรือโอนมาดํารงตําแหนงสังกัดปจจุบันนอยกวา 6 
เดือน ใหมีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาเดิมประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกดวย) 

ตอนที่  ๒     รายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
คะแนน
เต็ม 

ไดรับ 

๑. ความรับผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เ อ า ใจใส ในการทํ า ง านที่ ได รั บมอบหมายและหรื อ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง 

อยางมีประสิทธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา  หรือ 

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุง
ใหดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาดพยายามแกไข
ไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก 

๒๐ ................ 

๒. ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีการดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของผลงาน 
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 
- แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเตมิอยูเสมอ โดยเฉพาะในสาขาวิชา /งานของตน 
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีการทํางานใหมีประสิทธภิาพ และ

กาวหนาอยูตลอดเวลา 
- สนใจในงานทียุ่งยากซับซอน 
- มีความไวตอสถานการณ หรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 

๒๐ …………. 

๓. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใดๆ  
- วิเคราะหลูทางแกไขปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

๑๕ …………. 

๔. ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- รักษาวนิัย 
- ใหความรวมมอืกับเพื่อรวมงาน 
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน  

๑๕ …………. 

 
 



 

ตอนที่  ๒     รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

ไดรับ 

๕. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- ส่ือสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน ผูรับบริการ และ 

ผูที่เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน  

โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

๑๕ …………. 

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือส่ิงที่เปนความกาวหนาทางวชิาการ/ 

วิชาชีพอยูเสมอ 
- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 
- นําความรูและวิทยาการใหมๆ  มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑๕ …………. 

รวม ๑๐๐ ................. 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

 
 
 
 

เกณฑและคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

ไมเหมาะสม พอเหมาะสม เหมาะสมดี เหมาะสมอยางยิง่ คะแนนเต็ม 

 (< ๖๐%) (๖๐ – ๗๐%) (๗๑ – ๙๐%) (๙๑ – ๑๐๐%) 
๑๐ นอยกวา ๖ ๖ - ๗ ๘ - ๙ ๑๐ 
๑๕ นอยกวา ๙ ๙ - ๑๐ ๑๑ - ๑๓ ๑๔ – ๑๕ 
๒๐ นอยกวา ๑๒ ๑๒ - ๑๔ ๑๕ - ๑๘ ๑๙ – ๒๐ 
๒๕ นอยกวา ๑๕ ๑๕ - ๑๗ ๑๘ - ๒๒ ๒๓ – ๓๐ 
๓๐ นอยกวา ๑๘ ๑๘ - ๒๑ ๒๒ - ๒๗ ๒๘ - ๓๐ 

 



 

สรุปความคิดเห็นในการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูประเมิน ระดับตน (ไมต่ํากวาระดับฝาย/สวนหรือเทียบเทาขึ้นไป) 
(    )  ผานการประเมิน (คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐) เหตุผล................................................................................. 
         .............................................................................................................................................................................. 
(    ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ๖๐) เหตุผล............................................................................... 
         .............................................................................................................................................................................. 
        .............................................................................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................................................................. 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
 
                                  
                                                                        (ลงชื่อผูประเมิน)........................................................ 
                                                                                                 (.......................................................) 
                                                                                 (ตําแหนง).......................................................... 
                                                                                         วันที่................./.................../.................... 
 
 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ (ไมต่ํากวาระดับกอง /สํานัก หรือเทยีบเทาขึ้นไป) 
(     )  เหน็ดวยกับการประเมนิขางตน 
(     )  มีความเห็นแตกตางการประเมินขางตน 
          เหตุผล.................................................................................................................................................................... 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                        (ลงชื่อผูประเมิน)........................................................ 
                                                                                                 (.......................................................) 
                                                                                 (ตําแหนง).......................................................... 
                                                                                         วันที่................./.................../.................... 
 



 
ความเห็นของผูมีอํานาจมาตรา ๕๒ (กรณทีี่ความเหน็ของผูบังคับบัญชาทั้ง ๒ ระดับแตกตางกัน) 
(     )  ผานการประเมิน (ระบเุหตุผล).............................................................................................................................     
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
(     )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)......................................................................................................................... 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................................. 
                      
 
 
 
                                                                             (ลงชื่อผูประเมิน)...................................................................... 
                                                                                                       (....................................................................) 
                                                                                     (ตําแหนง)......................................................................... 
                                                                                                            วันที่................./................./............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสมัครหมายเลข 2
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา 
 

สวนที่   ๑                          ขอมูลบุคคล 
 
 
 
 
 

๑.  ช่ือผูขอรับการประเมิน...................................................................................... 
๒. ขอมูลตําแหนงปจจุบัน (ตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด) 
        ช่ือตําแหนง......................................................................................ระดับ...............ตําแหนงเลขที่...................... 

สังกัด (ระบุงาน/ฝาย/กอง/สํานัก)........................................................................................................................... 
        ..............................................................................................................................................................................      
๓. ขอสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ช่ือตําแหนง........................................................................ตําแหนงเลขที่........................................... 
สังกัด................................................................................................................................................... 

  
  
 

สวนที่ ๒                          ขอมูลตําแหนง 
 

๒.๑  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน……………………………………………………...……………… 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
      
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
          

 

 



สวนที่ ๓                       สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)           
 
 

๓.๑  การดําเนนิการ......................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
๓.๒  การดําเนินการ........................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
๓.๓  การดําเนินการ........................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
๓.๔  การดําเนินการ........................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................................ 

 
ฯลฯ 

 
 



สวนที่ ๔                       ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่จะสงประเมิน           
๑.  ผลงานลําดับที่................................................... 
๒. ช่ือผลงาน................................................................................................................................................................ 
        ............................................................................................................................................................................... 
๓. ระยะเวลาที่ดําเนินการ............................................................................................................................................ 
๔. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ 

๑. ........................................................................................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................................................................... 
๓. ........................................................................................................................................................................... 
๔. ........................................................................................................................................................................... 
                     ฯลฯ 

๕. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ...................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................................................ 
๖. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)   ๑. .....................................................................สัดสวนของผลงาน................................. 
                                              ๒. ....................................................................สัดสวนของผลงาน................................. 
                                              ๓. .....................................................................สัดสวนของผลงาน................................. 
๗. สัดสวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน) 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
๘. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ).................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................................................ 
๙. การนําผลงานไปใชประโยชน................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................... 
 
สวนที่ ๔                       ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่จะสงประเมิน           (ตอ) 



 
๑๐. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
๑๑.  ขอเสนอแนะ.......................................................................................................... ................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

                                     ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                                                                        ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                (..................................................................) 
                                                                                                                                        ผูเสนอผลงาน 
                                                                                                                 .................../.................../.................... 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริงทกุประการ 
 
ลงชื่อ..............................................................                                          ลงชื่อ.............................................................. 
        (.............................................................)                                                (.............................................................) 
                        ผูรวมดําเนินการ                                                                                          ผูรวมดําเนนิการ 
             .............../................/..................                                                              .............../................/.................. 
 
ลงชื่อ..............................................................                                          ลงชื่อ.............................................................. 
       (.............................................................)                                                (.............................................................) 
                        ผูรวมดําเนินการ                                                                                          ผูรวมดําเนนิการ 
             .............../................/..................                                                              .............../................/.................. 
 
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ..............................................................                                          ลงชื่อ.............................................................. 
       (.............................................................)                                                (.............................................................) 
ตําแหนง.........................................................                                         ตําแหนง......................................................... 
             .............../................/..................                                                              .............../................/.................. 
        (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)                                                                      (ผูอํานวยการสํานัก / กองขึ้นไป) 
 
 
หมายเหตุ     หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน อาจสงผลงาน

จริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
 



สวนที่ ๕       ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ของ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................................
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง...........................................................................ตําแหนงเลขที่...................... 
สํานัก/กอง.......................................................................................................................................................................    
 
เร่ือง................................................................................................................................................................................ 
                                            หลักการและเหตุผล............................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
                                           บทวิเคราะห/แนวความคดิ/ขอเสนอ..................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
                                          ผลท่ีคาดวาจะไดรับ.............................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
                                          ตัวช้ีวดัความสําเร็จ.................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 
 
                                                                                                              ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                                                     (..............................................................) 
                                                                                                                                         ผูเสนอแนวคิด (ผูขอรับการประเมิน) 
                                                                                                               วันที่............ ......./.......... ........./.................... 
 
 
 



  


