










เอกสารแนบ ก 
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ 

(จำนวนไม่เกิน 3 เรื่อง และเป็นผลการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) 

 

ชื่อเจ้าของผลงาน……………………………..…………………………………………………………..……………………......................... 
ตำแหน่ง................................................................................................................................. .................................... 

1. เรื่อง ..................................................................... ................................................................................................   
2. ระยะเวลาดำเนินการ .................................................................... ..................................................................... .. 
3. ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักการและเหตุผล 
.................................................................................................................. ................................................................... 
.............................................................................................................................. ....................................................... 

3.2 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................... ............................... 
.................................................................................................. ................................................................................... 
4. การดำเนินการ เป้าหมาย และผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ 
............................................................................................................................ ......................................................... 
....................................................................................................................................................... .............................. 
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........................................................ 

เจ้าของผลงาน 
 

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

  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่.....................................................  

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

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

(..............................................................) 
  ตำแหน่ง................................................................ 
       วันที่............................................................... 
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เอกสารแนบ ข 

แบบแสดงข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
(ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) 

 
 

1. เรื่อง............................................................................................................................................... ................... 

2. บทวิเคราะห์/แนวความคิด ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
2.1 บทวิเคราะห์/แนวความคิด 

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

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

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

2.2 ข้อเสนอ 
................................................................................................................................................... ...........................
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................. 

2.3 ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................... ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
.............................................................................................................................................................................. 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
................................................................................................................................................................... ...........
.............................................................. ................................................................................................................
................................................................................................................................................ .............................. 

4. สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 

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

  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่.....................................................  
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เอกสารแนบ ค 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ประกอบการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง 
สังกัดกรมการจัดหางาน 

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  ระดับสูง  
 

 
ชื่อ                                                           นามสกุล                                                        . 

ตำแหน่ง                                                    สังกัด                                                            . 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา

หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
ก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่า 
มีปัญหาหรือข้อผิดพลาด ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้
จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก 

15  

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม ่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ

ปฏิบัติได ้
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/

งานของตน 
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

15  

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
- วิเคราะห์ลู่ทางแกป้ัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาไดถู้กต้อง เหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

15  
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ตอนที่ 1  รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- รักษาวินัย 
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 

ของขา้ราชการพลเรือน 

15  

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ 

และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ อ่ืน เข้าใจได้  

อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม  

15  

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
- นำความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

15  

7. วิสัยทัศน์ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมีหลักการ 

และเหตุผล 
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนดำเนินการเพ่ือรองรับสิ่งที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึน ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

10  

รวม 100  
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ตอนที่ ๒  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง) 
(    )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
(    )  ไมผ่่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

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

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

(....................................................) 
  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่.....................................................  
 

 ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการดังนี้ 

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

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

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

(....................................................) 
  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่..................................................... 
 

ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ แตกต่างกัน) 
(    )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่..................................................... 
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เอกสารแนบ ง 
 

แบบแสดงข้อมูลบุคคล 
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อ 

ผูผานการกลั่นกรอง สังกดักรมการจัดหางาน 

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  ระดับสูง   
 

1.  ชื่อ                                                       นามสกุล                                                        . 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                        . 

2.  วัน เดือน ปีเกิด                        อายุปัจจุบัน              ปี วันเกษียณอายุราชการ                      . 
     ภูมิลำเนาปัจจุบัน                                                                                                       . 
3.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                                                                                                   . 
     ประเภท/ระดับตำแหน่ง                                                                                                . 
     เงินเดือน                                       บาท  เงินประจำตำแหน่ง                                       บาท  
     กอง/สำนัก                                                                                                               . 
     จังหวัด                                                                                                                    . 
     โทรศัพท์                                 โทรสาร                           มือถือ                                     . 
4.  สถานภาพครอบครัว 

   โสด      สมรส     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                              . 
ชื่อคู่สมรส                                      นามสกุล                               อาชีพ                          . 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา จำนวน                คน  (ชาย            คน  หญิง            คน) 

5.  ประวัติสุขภาพ 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

6.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสำเร็จการศึกษา การได้รับทุน 
ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

การศึกษาระดับอื่น ๆ 
ที่สำคัญ 

     

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 
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7.  ประวัติการรับราชการ 
     วันบรรจุเข้ารับราชการ                              ตำแหน่ง                              ระดับ                    . 
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม                       ปี                           เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

การดำรงตำแหน่งในระดับ 7/ชำนาญการ 
ชื่อตำแหน่ง สังกัด (ระบุหน่วยงาน กอง/กรม) รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 

1. 
2.  
3.  

ฯลฯ 

  

 
การดำรงตำแหน่งในระดับ 8/ชำนาญการพิเศษ/อำนวยการต้น และวิชาการเชี่ยวชาญ 

ชื่อตำแหน่ง สังกัด (ระบุหน่วยงาน กอง/กรม) รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 
1. 
2. 
3. 

ฯลฯ 

  

8.  การฝึกอบรม (หลักสูตรสำคัญ ๆ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 
 
 

    

9.  การดูงาน (ที่สำคัญ ๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนดูงาน 
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10.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 

 
 
 
 

   

11.  ความสามารถพิเศษ ความชำนาญพิเศษ และทักษะอ่ืน ๆ 
1) ภาษาอังกฤษ   ดีมาก   ดี           พอใช้  
2) คอมพิวเตอร์   ดีมาก   ดี           พอใช้ 
3) ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)                                                                                              . 

  ดีมาก   ดี           พอใช้ 
12. ประวัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 

1)  เคยถูกดำเนินการทางวินัยหรือไม่ 
   ไม่เคย   เคย  (ระบุโทษทางวินัย)                                                        . 

2)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือไม่ 
   ไม่มี   มี   (ระบุกรณ)ี                                                                 . 

13. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน 
สถานที/่ 

ผู้มอบเกียรติคุณ 
 
 
 
 

   

14.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 

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

(....................................................) 
  ตำแหน่ง...................................................... 
       วันที่.....................................................  
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