
 

ท่ี นร ๑๐๑๒/ ว ๓ สาํนกังาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐  

  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

เร่ือง   หลกัเกณฑ ์วิธีการ และขนัตอนการคดัเลือกเพื่อเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงั   
ใหด้าํรงตาํแหน่งระดบั ๙ ในสาํนกังานรัฐมนตรี   

เรียน (เวียนกระทรวง กรมและจงัหวดั) 

อา้งถึง   หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒   ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๐ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายละเอียดแนวทางและตวัอยา่งการจดัทาํเคร่ืองมือประกอบการพิจารณา 
ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง แจ้งมติ ก.พ.  เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขนัตอนการคดัเลือก 
เพ่ือเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระดบั ๘ ลงมา และระดบั ๙ ระดบั ๑๐  
ระดบั ๑๑ มาเพื่อถือปฏิบติั  ความแจง้แลว้ นนั 

  ก.พ. พิจารณาเห็นว่า โดยท่ี ก.พ. ไดป้รับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังาน
รัฐมนตรีเป็นตาํแหน่งระดบั ๙ บส. ประกอบกบัมติ ก.พ. ตามหนงัสือท่ีอา้งถึงดงักล่าว มิไดก้าํหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และขนัตอนเก่ียวกบัการคดัเลือกเพื่อเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงัให้
ดาํรงตาํแหน่งระดบั ๙ในสํานกังานรัฐมนตรีไวแ้ต่ประการใด ดงันนั เพ่ือให้สามารถดาํเนินการคดัเลือก 
เพ่ือเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมีผล 
ใชบ้งัคบัตามนยัมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ. จึงมีมติ
กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขนัตอนการคดัเลือกเพื่อเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงั 
ใหด้าํรงตาํแหน่งระดบั ๙ ในสาํนกังานรัฐมนตรีเพ่ิมเติมไว ้ ดงัต่อไปนี 

๑. ให้ อ.ก.พ. กระทรวง มีคาํสั่งแต่งตังคณะกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน  
แต่ไม่เกิน ๗ คน เพ่ือพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อเล่ือนขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง
ระดบั ๙ ท่ีวา่งในสาํนกังานรัฐมนตรี ดงันี 
 ๑.๑  ประธาน ๑ คน 
 ๑.๒  กรรมการประกอบดว้ย 
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  - เลขานุการรัฐมนตรีในสํานักงานรัฐมนตรีท่ีมีตาํแหน่งว่าง หรืออธิบดี  

หรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาตาํแหน่งว่าง ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง

เห็นสมควร ๑ คน 

  - ผูแ้ทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง ๑ คน 

  - ผูท้รงคุณวฒิุใน อ.ก.พ. กระทรวง ๑ คน และ 

  - ผูด้าํรงตาํแหน่งรองปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ๑๐ ขึนไป 

ท่ีเป็น อ.ก.พ. กระทรวง ผูไ้ดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือน ๑ คน 

 ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เห็นสมควรแต่งตงัคณะกรรมการเกิน ๕ คน ก็ใหแ้ต่งตงั

ขา้ราชการพลเรือนท่ีดาํรงตาํแหน่งในระดบัไม่ตํ่ากวา่ตาํแหน่งท่ีจะแต่งตงัไดอี้กไม่เกิน ๒ คน  

    ๑.๓  ใหค้ณะกรรมการเลือกผูเ้ป็นหวัหนา้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ี
ของกระทรวงในสังกัดเพื่อทาํหน้าท่ีเลขานุการ ๑ คน แต่ถา้เป็นผูอ้ยู่ในข่ายท่ีจะได้รับการพิจารณา
คดัเลือกดว้ย กใ็หเ้ลือกผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังานการเจา้หนา้ท่ีทาํหนา้ท่ีเลขานุการแทน 

๒. เม่ือมีตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบั ๙ ในสํานักงานรัฐมนตรีว่างลง 
ให้เลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวงท่ีมีตาํแหน่งว่าง เสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือส่งต่อ 
ไปยงัคณะกรรมการ ดงันี 
   ๒.๑  ช่ือของตาํแหน่งว่าง พร้อมทงัรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และความตอ้งการของตาํแหน่งท่ีจะแต่งตงั เช่น ขอบเขตของงานในหนา้ท่ีของตาํแหน่ง ลกัษณะงาน 
การควบคุมบงัคบับญัชา คุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในตาํแหน่ง เป็นตน้ ตามเอกสารหมายเลข ๑  
   ๒.๒  รายช่ือขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการแต่งตงัให้
ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างจากสาํนกังานรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง ส่วนราชการละ ๑-๒ ช่ือ 
ตามท่ีสาํนกังานรัฐมนตรีเห็นสมควรกาํหนด พร้อมขอ้มูลบุคคลพืนฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั 
ประวติัการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ผลงานสาํคญัพิเศษ ประวติัทางวินยั 
ในอดีตของข้าราชการผู ้นัน รวมทังเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู ้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ  
และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความเหมาะสมและความพร้อมท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงขึน  
ตามเอกสารหมายเลข ๒ 
  ทังนี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเป็น 
ผูด้าํเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ สําหรับใชป้ระกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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๓. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ดงันี 
    ๓.๑  กาํหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลให้เหมาะสมกับตาํแหน่งท่ีจะแต่งตัง  
โดยถือเกณฑต์ามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกบั
มาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ ให้คาํนึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวติัการรับราชการ ซ่ึงจะตอ้งมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
ในความสามารถมาแลว้เป็นหลกั และให้พิจารณาถึงคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 
ในตาํแหน่งและส่วนราชการนนั ตามเอกสารหมายเลข ๓ 
     ๓.๒  ประเมินและคดัเลือกผูซ่ึ้งได้รับการเสนอช่ือทุกคน โดยพิจารณาเทียบ
ข้อมูลบุคคล เช่น คุณสมบัติ ผลงาน ประวติัการรับราชการของแต่ละคน กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และความตอ้งการของตาํแหน่ง แลว้คดัเลือกใหเ้หลือผูซ่ึ้งเหมาะสมไวไ้ม่เกิน ๓ คน 
   ๓.๓ ให้คณะกรรมการเสนอรายช่ือผูไ้ด้รับคัดเลือกตาม ๓.๒ ต่อรัฐมนตรี 
เจา้สังกดั โดยให้เสนอเรียงลาํดบัผูซ่ึ้งเหมาะสมท่ีสุดไวใ้นลาํดบัแรก และผูซ่ึ้งเหมาะสมรองลงไปใน
ลาํดบัต่อๆ กนัไป พร้อมทงัความสมควรและเหตุผลไปประกอบการพิจารณาดว้ย 

๔. ให้รัฐมนตรีเจา้สังกดัพิจารณารายช่ือท่ีคณะกรรมการเสนอตาม ๓.๓ แลว้ดาํเนินการ
ดงันี 
    ๔.๑  เม่ือไดใ้ช้ดุลพินิจแลว้เห็นว่า บุคคลใดในรายช่ือผูท่ี้คณะกรรมการเสนอ
เหมาะสมท่ีจะไดเ้ล่ือนขึนแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งระดบั ๙ ก็ให้ดาํเนินการตามขนัตอนการแต่งตงั
ต่อไป 
    ๔.๒  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นว่ารายช่ือผูท่ี้คณะกรรมการเสนอตาม ๓.๓  
ยงัไม่เหมาะสมกใ็หป้รึกษากบัประธานกรรมการ หรือส่งใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหม่ตามท่ีเห็นสมควร 
แลว้ดาํเนินการตาม ๔.๑ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทงันี ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดั ทราบดว้ยแลว้ 
        

 ขอแสดงความนบัถือ 

                              
                                                (นายปรีชา วชัราภยั) 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๘๔๐ 
โทรสาร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๘๖๘  
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          สิงทีส่งมาดว้ย   

รายละเอียดแนวทางและตวัอย่างการจดัทําเครืองมือ 

ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

(แนบท้ายหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ท ีนร ๑๐๑๒/ว ๓   ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ) 

-------------- 

  การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะเลือนตําแหน่งกับตําแหน่งทีจะ

แต่งตังนันให้ประเมินจากแนวทางทกีาํหนดไว้ ดังต่อไปนี 
๑. รายละเอียดเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบและความต้องการของตําแหน่ง 

ทจีะแต่งตัง (เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๒. ข้อมูลบุคคลเพือการพิจารณาเลือนตาํแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒) 

  ๓. เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเพือเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึนแต่งตังให้

ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๙ ในสาํนักงานรัฐมนตรี (เอกสารหมายเลข ๓) 



เอกสารหมายเลข ๑ 

รายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความตอ้งการของตําแหน่งท่ีจะแต่งตงั 

 
 
ส่วนราชการและตําแหน่ง 

สาํนักงานรัฐมนตรี        กระทรวง.................................................................................................. 
ช่ือตาํแหน่งในการบริหารงาน...........................................................................................................

ช่ือตาํแหน่งในสายงาน ................................................ ระดับ........... ตาํแหน่งเลขที่ .......................
 

 
งานในหนา้ท่ี  (ระบุงานในหน้าที่ ของตาํแหน่งดังกล่าว) 

๑. ตาํแหน่ง...............................................รับผดิชอบบริหาร...........................................................

๒. งานในหน้าที่ ของตาํแหน่ง (ระบุงานหลักๆ ของตาํแหน่ง) 

๑) ..............................................................................................................................................
๒) ..............................................................................................................................................
๓) ..............................................................................................................................................
๔) ..............................................................................................................................................
 

 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  (ระบุลักษณะงานในตาํแหน่งดังกล่าว) 

          .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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คุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่ง    (ระบุคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งและ

คุณลักษณะของบุคคลที่ จะสามารถปฏบิตัิงานในตาํแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพ) 

ก. คุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง :  (เป็นคุณสมบัติเบื้ องต้น ตามที่  ก.พ. กาํหนด 

ไว้ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงกรอกไว้เพ่ือเป็นแนว

ทางการพิจารณาของคณะกรรมการ 

     ๑. วุฒิ ....................................................................................................................................... 
๒. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ............................................................................................... 

     ๓. ประสบการณใ์นงาน ............................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................

๔. เงื่ อนไขอื่ นๆ (ถ้ามี) เช่น การฝึกอบรม .............................................................................
.........................................................................................................................................................

ข. คุณลกัษณะท่ีจําเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานในตําแหน่งดงักล่าว  เป็นข้อมูลที่ ใช้

แสดงว่าตาํแหน่งที่ จะพิจารณาเลื่ อนบุคคลนั้นต้องการผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง 

จึงจะเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ตามลักษณะและความจาํเป็นของงานในตาํแหน่งน้ัน 

๑) ความรู้  (ระบุความรู้ ในด้านต่างๆ ที่ จาํเป็นต้องใช้เพ่ือปฏบิตัิงานในตาํแหน่งดังกล่าว) 

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

๒) ความสามารถ  (ระบุความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการบริหารและ

การปกครองบงัคับบญัชา หรือการแก้ปัญหาต่างๆ) 

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

 



๓ 

 

 
๓) ทกัษะและความเชี่ ยวชาญหรือประสบการณ์ที่ จาํเป็น    (ระบุความชาํนาญหรือความ

เช่ียวชาญและประสบการณท์ี่ จาํเป็นต้องใช้ในการปฏบิตัิงาน) 

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

๔) คุณลักษณะอื่ นๆ ที่ จาํเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาํแหน่ง  (ระบุคุณลักษณะที่ จาํเป็น 

ต่อการปฏบิัติงานตาํแหน่งดังกล่าว เช่น  ความคิดริเร่ิม  ความอุตสาหะ  มนุษยสมัพันธ์  

ความรอบคอบ  การมองการณไ์กล  ทศันคติ  รวมทั้งสขุภาพร่างกาย เป็นต้น)  

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

 
 
ผู้จัดทาํ  (หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และผู้บงัคับบญัชาของตาํแหน่งที่ จะแต่งตั้ง) 

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

(...................................)                          (...................................) 

ตาํแหน่ง ............................................         ตาํแหน่ง ............................................. 

วันที่  ..................................................          วันที่  .................................................... 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

 

ขอ้มูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่ อนตําแหน่ง 

 

  ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลของผู้ที่ อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่ อนตาํแหน่ง ได้แก่ 

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์  ความสามารถ ความชาํนาญ 

ผลงานที่ สาํคัญ ตลอดจนความดีความชอบพิเศษอื่ นๆ ที่ ส่วนราชการจัดทาํขึ้ นสาํหรับใช้เป็น

ข้อมูลในการประเมินบุคคลกบัรายละเอยีดหน้าที่ ความรับผิดชอบของตาํแหน่ง และความต้องการ

ของตาํแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๑) เพ่ือคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยจัดให้มี

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

  ๑. ประวัติส่วนตัว 

  ๒. วุฒิทางการศกึษาและสาขาที่ ศกึษา 

  ๓. ประวัติการทาํงานและการรับราชการ 

  ๔. การฝึกอบรมและดูงาน 

  ๕. ผลงานหรืองานสาํคัญในตาํแหน่งอื่ นๆ ที่ ปรากฎ ทั้งนี้  ให้แสดงหรือระบุไว้ 

โดยอาจจัดทาํตามตัวอย่างแบบแสดงผลงานแนบท้ายนี้  

  ๖. เหตุการณ์สาํคัญๆ ในชีวิตราชการซึ่ งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสาํคัญ 

ของผู้นั้นที่ เกี่ ยวข้อง 

  ๗. ความสามารถพิเศษ ความชาํนาญพิเศษ และทกัษะที่ ทาํให้ประสบความสาํเรจ็ 

เพ่ือจะได้นาํไปพิจารณาว่าความสามารถและทกัษะดังกล่าวจะทาํให้ผู้นั้นปฏบิัติงานในหน้าที่ ใหม่

ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด 

  ๘. สขุภาพกายและจิตใจที่ เกี่ ยวข้องกบัการดาํรงตาํแหน่ง 

  ๙. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือข้อที่ ควรปรับปรุง แก้ไขอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ 

 ๑๐. อื่ นๆ 

  อนึ่ ง เพ่ือให้สามารถนาํข้อมูลบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลื่ อนตาํแหน่ง

คราวต่อไป ให้ส่วนราชการดาํเนินการ ดังนี้  

๑. จัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบและแก้ไขปรับปรงุให้ทนัสมัยเสมอ 
 

 ๒. แจ้งข้อมูลบุคคลที่ ได้ปรับปรงุแก้ไขแล้วให้ข้าราชการผู้นั้นลงช่ือรับทราบใน 

เดือนตุลาคมของแต่ละปี 

                   …………………………… 



 
 

แบบแสดงผลงาน 

ประกอบการพจิารณาเลื่ อนตําแหน่ง 

  …………………… 

ช่ือเจ้าของผลงาน..........................................................................................................................
ตาํแหน่งทางการบริหาร.................................................................................................................
ตาํแหน่งในสายงาน........................................................................................................................
สงักดั..............................................................................................................................................

 
            ผลงาน    ประโยชน์ของผลงาน  ความรู้ ความสามารถที่ ใช้ 

    ในการปฏบิัติงานนั้น 

๑. (ช่ือและสาระสาํคัญของ 

      ผลงานโดยสรปุ) 

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

๒. ......................................  ...................................... .......................................... 
๓. ......................................  ...................................... .......................................... 

              ฯลฯ 

 

เจ้าของผลงาน  ความเหน็ผู้บังคับบญัชาชั้นต้น 

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

ตาํแหน่ง ......................................................  ลงช่ือ .........................................................
              (...............................................)   
วันที่  ...........................................................  ตาํแหน่ง ....................................................
 
  วันที่  ...........................................................

 



เอกสารหมายเลข ๓ 

 

เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกเพื่อเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึนแต่งตงั 

ใหด้าํรงตําแหน่งระดบั ๙  ในสาํนกังานรฐัมนตรี 

(ส่งพร้อมหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๒/ว ๓  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) 

รายการประเมิน 

เกณฑว์ดั 

(อาจเป็นคะแนนหรือเป็นระดบั หรือ

อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด) 

๑. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการควรกาํหนดให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับตําแหน่งที่ จะแต่งตัง

ตามที่ กําหนดในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๑.๑ ความรู้  ได้แก่ ความรู้ ที่ เกี่ ยวกับหน้าที่ และ

ภารกิจของตาํแหน่งและส่วนราชการ รวมทังความรู้ 

ที่ ต้องใช้ในการปฏบิตัิงาน เช่น ความรู้ ในการบริหารงาน 

หรือบริหารจัดการ ความรู้ ในกฎหมายและระเบียบ

ที่ เกี่ ยวข้อง การปกครองบงัคับบญัชา  เป็นต้น 

 

๑.๒ ความสามารถ ได้แก่ ความสามารถในการ

พัฒนานโยบาย วางแผน วินิจฉัยและแก้ปัญหาการ

บริหารงานและการปกครองบงัคับบญัชา ฯลฯ 

 

๑.๓ ความประพฤติ ได้แก่ การประพฤติและ

การปฏิบัติที่ เหมาะสมกับตาํแหน่งหน้าที่ และภารกิจ

ของส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายการประเมิน 

เกณฑว์ดั 

(อาจเป็นคะแนนหรือเป็นระดบั หรือ

อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด) 

๑.๔ ประวัติการรับราชการ ได้แก่ ประวัติการดาํรง

ตําแหน่งสาํคัญที่ ผ่านมา ผลงานสาํคัญที่ ประสบ

ความสาํเรจ็เป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว 

เกยีรติยศ ช่ือเสยีง รวมทงัประวัติทางวินัย เป็นต้น 

๒. คุณลักษณะของผู้ดาํรงตาํแหน่งที่ จะแต่งตังหรือ

องค์ประกอบอื่ นที่ จาํเป็นต่อการปฏบิัติงานในตาํแหน่ง

และส่วนราชการที่ จะแต่งตังตามที่ คณะกรรมการ

เหน็สมควร 

๒.๑ ...................................................... 

๒.๒ ...................................................... 

๒.๓........................................................

                    
ฯลฯ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




