
 
 

หลักเกณฑการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง 
ในสายงานนายชางสํารวจ ระดับชํานาญงาน 

------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลงานที่ใชประเมิน 
       ลักษณะของผลงานที่ใชประเมิน 

ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงหรือพิจารณาจากแฟมงาน ซ่ึงไดบันทึกผลงานที่ทําจริงไว
แลวในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  โดยผลงานนั้นแสดงใหเห็นถึงทักษะ  ความรู ความสามารถ                     
ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เปนผลงานที่เกิดจากงานในราชการและตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอ
ประเมิน รวมทั้งเปนผลงานที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่จะสามารถประเมินได 

2.  เปนผลงานที่ทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ  
อยางนอย 1 ช้ิน และเปนผลงานที่สําเร็จแลว 

3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานตางๆ ที่นํามาประเมินจะตองไดรับการรับรองจาก   
หัวหนาฝาย หรือหัวหนางาน และผูอํานวยการของสวนราชการนั้น 

4. ในกรณีเปนผลงานของกลุมหรือผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองชี้แจงเพิ่มเติม          
ในรายละเอียดวาผูใดมีความรับผิดชอบในสวนใด อยางไร เปนสัดสวนหรือคิดเปนรอยละเทาใด             
มีการลงนามรับรองของผูรวมงาน และการรับรองของผูบังคับบัญชา 

5.  ผลงานที่นํามาใชประเมินในระดับใดแลว จะนํามาใชในการประเมินอีกไมได 
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2.ประเภทของผลงานและเกณฑผานการประเมิน 
 

ตําแหนงนายชางสํารวจชํานาญงาน  
ประเภทของผลงาน  
สวนที่ 1 (40 คะแนน) 
         รายงานผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ของ
ตําแหนงโดยแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานอะไรบางและมีปริมาณเทาใด  
สวนที่ 2 ( 60 คะแนน ) 
         ใหพรรณางาน จํานวน 2  เร่ืองเกี่ยวกับงานปฏิบัตกิาร หรือวิชาการดานสํารวจ  ซ่ึงตนเองเปน
ผูปฏิบัติงานหรือรวมปฏิบัติงานจริง  โดยการพรรณนางานจะตองแสดงใหเห็นถึงทักษะ  ความรู  
ความสามารถ  ความชํานาญ และผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษพรอมทั้งสงตัวอยางงาน  (ถามี)  
ในกรณีที่ผูขอรับการประเมนิเสนอผลงานยังไมชัดเจนเพียงพอ  หรือมีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่ 
สงประเมิน คณะกรรมการอาจเชิญผูขอรับการประเมินมาซักถามและ /หรือขอรายละเอียดของผลงาน
ดังกลาวเพิ่มเตมิได 
เกณฑผานการประเมิน 
      ตองไดคะแนนในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 70 และคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ํากวารอยละ 70 
 

             

 



แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงประเภททัว่ไป ระดับชํานาญงาน 
 

            ตอนที ่1                ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน 

 

     1. ช่ือผูรับการประเมิน  ...............................................................................................…………………… 
     2. วุฒิการศึกษา........................................................................................................………….………… 
     3. ปจจุบันดํารงตําแหนง.....................................ระดับ..............  ตําแหนงเลขที่ ..................  
         งาน / ฝาย..............................................กอง...........................กรม......................…………… 
         อัตราเงินเดือนขั้น ..........................บาท   
     4.ตําแหนงที่ขอประเมิน.......................................ระดับ............. ตําแหนงเลขที่ ....................  
        งาน / ฝาย.......................................กอง....................................กรม........................………... 
     5. ประวัตกิารรับราชการ 
       วัน  เดือน  ป                     ตําแหนง                               อัตราเงินเดือน                    สังกัด 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    ........................     ..............................................      ……………………    …………………………. 
    6. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบนั 
                      ……………………………………………………………………………………………………… 
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
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            ตอนที ่1                ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน 

 
     7. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอประเมิน 
 ...................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
                                                          ( ลงชื่อ )................................................... ผูขอรับการประเมิน 
                                                                     ( ...................................................)  
                                                         ตําแหนง ....................................................... 
                                                         วันที ่.............. เดือน .................... พ.ศ. ................. 
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             ตอนที่ 2           การตรวจสอบคณุสมบัติของบคุคล ( สําหรับหนวยงานการเจาหนาท่ี )  
 
     1. คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
                          ตรง                                   ไมตรง 
     2. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
              ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกนัตามคุณวุฒ ิ
              ของบุคคล และระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง 
                          ……………… ป …………. เดือน 
         สงใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปนผูพิจารณา 
     3. ประวัตใินราชการ 
                          เคยถูกลงโทษทางวินยั ..................................... เมื่อ ..................... 
                          กําลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยั 
                          กําลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
                          ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
     สรุปผลการตรวจสอบ 
     ผูรับการประเมิน     มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคุณสมบัติอ่ืนๆ  
                                             ตรงตามที่ ก.พ. กําหนดเพิ่มเติม 
                                   มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และไมมีคุณสมบตัิอ่ืนๆ 
                                             ตรงตามที่ ก.พ.กําหนดเพิ่มเตมิ 
                                    ไมมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และคุณสมบตัิอ่ืนๆ 
                                             ตรงตามที่ ก.พ.กําหนดเพิ่มเตมิ 

   อ่ืนๆ (สงใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปนผูพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
            ในสายงาน) 
 
                                                             ( ลงชื่อ ) ........................................................................ 
                                                                         ( .......................................................................) 
                                                             ตําแหนง ........................................................................ 
                                                                   วนัที่ ................. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 
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 ตอนที่ 3   การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ( สําหรับผูบังคับบัญชา ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ก. การประเมนิของผูบังคับบัญชาระดับหวัหนางาน หรือ หัวหนาฝาย  หรือเทียบเทา 

                                           รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 

   
    1. ความประพฤต ิ   
          เปนการพิจารณาอุปนสัิยและความประพฤติสวนตวั ตลอดจน 25  
    การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ระเบยีบ  แบบแผน  และขอบังคับของ   
    ประวัติ สวนราชการนั้นๆ การักษาวนิยัขาราชการจากประวัติสวนตัว   
    การทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น    
   
   
   
    2. ความรับผิดชอบตอหนาที ่   
          เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทาํงาน  ความมุงมั่นที่จะ 25  
    ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี   การไมละเลยตองาน   
    รวมถึงความเต็มใจและความกลาที่จะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจ   
    เกิดขึ้น ไมปดความรับผิดชอบงายๆ  จะความจริงใจที่จะ   
    ปรับปรุงตัวเองใหดีขึน้    
   
   
   
   3. ความอุตสาหะ   
        เปนการพิจารณาความมีมานะ  อดทน  เอาใจใสในหนาที ่ 25  
   การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงานโดยอุทิศเวลาใหกับทาง   
   ราชการ  ไมเฉื่อยชา  และมคีวามขยันหมัน่เพียร   
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  ตอนที่ 3   การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ( ตอ )    ( สําหรับผูบังคับบัญชา ) 

                                            รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 

   
    4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน   
        อยางมีประสิทธิภาพ   
            เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  25  
     ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  และยอมรับในความสามารถ   
     ของผูรวมงานทุกระดับ    
   
   
                           
                           คะแนนรวมสําหรับคุณลักษณะเฉพาะบคุคล ………………………..คะแนน 
 
                                 สรุปผลการประเมิน    ผานการประเมิน 
                                                                       ไมผานการประเมิน 
          
                    
                                                                      ลงชื่อผูประเมิน ………………………………………… 
                                                                                               (…………………………………) 
                                                                               ตําแหนง ………………………………………… 
                                                                                     วันที่ ……..เดือน ……………พ.ศ………..                                  
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   ตอนที่ 3   การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ( ตอ )    ( สําหรับผูบังคับบัญชา ) 
 
 
                 ข. การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเทา  
 
                    เห็นดวยกับการประเมนิขางตน  
                    มีความเห็นแตกตางจากการประเมนิขางตน  ดังนี้  
 
                              1. คะแนนความประพฤติ ………………………..คะแนน 
                                  ระดับการประเมิน …………………………………… 
                              2. คะแนนความรับผิดชอบตอหนาที่ ……………………..คะแนน 
                                  ระดับการประเมิน …………………………………… 
                              3. คะแนนความอุตสาหะ ……………………………..คะแนน 
                                  ระดับการประเมิน …………………………………… 
                              4. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกบัเพื่อนรวมงาน 
                                  อยางมปีระสิทธิภาพ ……………………………..คะแนน 
                                  ระดับการประเมิน …………………………………… 
                            
              สรุปผลการประเมิน    ผานการประเมิน 
                                                                ไมผานการประเมิน 
          
                    
                                                                       ลงชื่อผูประเมิน …………………………………… 
                                                                                                (………………………………) 
                                                                                ตําแหนง …………………………………….. 
                                                                                     วันที่ ……..เดือน ……………พ.ศ……….. 
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ตัวอยาง     ผลการปฏิบตัิงานเพื่อสงประเมินผลงานในตําแหนง................................................................    
ก.  ผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายในชวง 2 ป ที่ผานมา  ( ใหผูบังคับบัญชาเซ็นรับรองทุกแผน ) 
 

ผลการปฏิบัติงาน หนวย ปงบประมาณ 
2552 

ปงบประมาณ 
2553 
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คํารับรองผลการปฏิบตัิงาน     ( ผูบงัคับบญัชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงาน ) 
 
 
  ไดตรวจสอบผลงานของ …………………………………… ที่นําเสนอแลว  
 
 
                                                     ลงชื่อ …………………………………….. 
                                                             ( ……………………………………. )  
                                                      ตําแหนง  ……………………………….. 
                                                        วันที่ ……… เดือน ………….. พ.ศ. ………. 
 
 
คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ( ผูอํานวยการกอง )  
 
                                             ลงชื่อ …………………………………….. 
                                                             ( ……………………………………... )  
                                                             ตําแหนง  ……………………………….. 
                                                                วันที่ ……… เดือน ………….. พ.ศ. ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


