เอกสาร 1
ใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเร ือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดั บอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (ผู้อานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
๑. ชือ
่ – สกุล ……………………………………………………………………………….…………………….……….........................................…….……...……
๒. วัน เดือน ปีเกิด ……...….….....................……………อายุปัจจุบัน……..ปี........เดือน (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
๓. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง (ตาม จ. 18)………………………………………………ระดับ....………………………………..…..…………………….
4. สังกัด(สพอ./กง./ฝ่าย).............................................................(สพจ./สานัก/กอง/เทียบเท่า)..............................………...
5. เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ......................………………………......….โทรศัพท์ (ทีท
่ างาน) ……………………….................…....……….
ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล (เพิ่มตารางทุกตารางได้ตามความจาเป็น)
1. คุณสมบัติของบุคคล
มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหร ือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตามคุณวุฒิของบุคคลไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กาหนด
(ป.ตร ี/ป.โท/ป.เอก)
เฉพาะวุฒิการศึกษาสูงสุด

(1) ตรงตามที่กาหนด

(2) ไม่ตรงตามที่กาหนด

จานวน.......ปี.............เดือน..........วัน

1.ระยะการดารงตาแหน่งในสายงานเพียง
จานวน........ปี..........เดือน…….วัน
2.ระยะการดารงตาแหน่งในสายงานยัง
ขาดอีก จานวน........ปี..........เดื อน…….วัน
(ต้องจัดทาระยะเวลาการดารงตาแหน่งใน
สายงานอื่นมาขอพิจารณาเกื้อกูล)

2. ประวัติการศึกษา เฉพาะวุฒิการศึกษาสูงสุด ทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองจาก ก.พ. และหากยังไม่ได้รบ
ั การบันทึกลงใน
ก.พ. 7 ให้ส่งหลักฐานวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมใบสมัครด้วย
ระดับ
(ป.ตร ี/ป.โท/ป.เอก)

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

3. ประวัติการรับราชการ (เพิ่มตารางทุกตารางได้ตามความจาเป็น)
ตาแหน่ง

วัน/เดือน/ปี
ที่ดารงตาแหน่ง

สังกัด

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

-24. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน
หน่วยงานที่จด
ั อบรม
(ระดั บกรม/เทียบเท่า)

ชือ
่ หลักสูตร

ปีที่สาเร็จการอบรม

5. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน
รอบการ
ประเมินที่

ผลการประเมินผลการ

รอบการประเมินที่

ปฏิบัติราชการ

1
2
3
4
6. ประวัติทางว ินัย
ประวัติทางว ินัย
ประวัติ (ใส่เครอื่ งหมาย )

ไม่เคย
ถูกลงโทษ
ทางว ินัย

เคยถูกลงโทษทางว ินัย
ไม่รา้ ยแรง

ร้ายแรง

มีผลเมื่อวันที่.....เดือน......พ.ศ.......

มีผลเมื่อวันที่.....เดือน......พ.ศ ……….

ตามคาสั่ง............................................
ลงวันที่.................................................

ตามคาสั่ง.................................................
ลงวันที่......................................................

หมายเหตุ: กรณีผู้ได้รบ
ั การล้างมลทิน ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ที่มีประวัติทางว ินัยตามฐานความร้ายแรงที่
ถูกลงโทษ
7. การได้ รบ
ั รางวัลเชิดชูเกียรติ
ชือ
่ รางวัล

หน่วยงาน
เจ้าของรางวัล

ปีทไี่ ด้รบ
ั รางวัล

8. ชื่อเรอื่ งของเอกสารผลงานประกอบด้ านผลสั มฤทธิข์ องงานที่ผ่านมา ย้อนหลั ง ไม่ เกิ น 2 ปี

เรอื่ ง...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

-3ข้ าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้ สมั ครเข้ ารับการการประเมิ นเพื่ อเลื่ อนข้ าราชการพลเร ือนสามั ญ เพื่ อ

แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส และขอรับรองคุณสมบัติของตนเอง รวมทั้งขอรับรองว่าข้ อมู ลที่ได้ แจ้งไว้ในใบ
สมัครนี้ถูกต้ องและเป็นความจร ิงทุกประการ หากคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเร ือนสามัญเพื่ อ

แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติไม่ ตรงตามที่ กาหนด หร ือเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบัติ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้านั้ นไม่ มีสิ ทธิเข้ ารับการประเมิ นบุ คคล
ตั้ ง แต่ ต้น หร ือพิ จารณาไม่ ให้ ผ่ านการประเมิ น บุ ค คลหร ือถอดถอนรายชื่อ ออกจากประกาศรายชื่อ ผู้ ได้ รบ
ั การ

คัดเลือกแล้วแต่กรณี และข้าพเจ้ายินยอมรับผลจากความเสี ยหายจากการระบุข้อมูลที่ผิดพลาด หร ือคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจร ิงตามเอกสารนี้ และจะไม่เร ียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชือ
่ ) ………………………………….……….…. ผู้สมัครขอรับการประเมิน
(…………………………………….)

วันที…
่ …….เดือน……………………พ.ศ. ...................
หน่วยงานต้นสังกัดของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................ตาแหน่ง...................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์

 เป็นผู้ที่ต้องเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ พิจารณาคุณสมบัติ เรอื่ ง ..........................................................
(ลงชือ
่ )……………………..............................…..
(………….............……….......…….)

ตาแหน่ง..................................................

(พัฒนาการจังหวัด/ผู้อานวยการสานัก/กอง/ เทียบเท่า)
วันที…
่ …….เดือน…………………….…………พ.ศ.....................

คาแนะนาสาหรับผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
……………………………………………………………………………….
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินจัดทาเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัคร (เอกสาร 1) จานวน 1 ชุ ด
2. สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) รายละเอียดตามที่กาหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุ มชน ลงวันที่ 5
ตุลาคม พ.ศ. 2565 จัดเป็นชุดเอกสารรวมกัน และมีการรับรอง “สาเนาถูกต้ อง” ทุกหน้า จานวน 1 ชุ ด
3. สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ที่แสดงรายละเอียดชัดเจน และมีการรับรอง “สาเนาถูกต้ อง”
ทุกหน้า จานวน 1 ชุ ด
4. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อนับระยะเวลาเกื้ อกูลกับตาแหน่งที่ขอรับการ
ประเมิน กรณีการขอนาระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่น (เอกสาร 2) จานวน 5 ชุด (ฉบับจร ิง 1 ชุ ด และ
สาเนา 4 ชุ ด)
5. เอกสารผลงานประกอบด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน โดยเป็ น ผลงานที่ ป ระสบความส าเร็จ หร ือผลงานที่
ภาคภูมิใจและเป็นผลการปฏิบัติงานจร ิงและผลงานนั้นแสดงให้เห็นถึงทักษะความรู ้ ความชานาญ และผลสั มฤทธิ์
ของงานเป็นที่ประจักษ์ จานวน ๑ เรอื่ ง โดยย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับแต่ วันที่ปิดรับสมัคร จานวน 5 ชุ ด (ฉบับจร ิง
1 ชุ ด และสาเนา 4 ชุ ด) (เอกสาร 3)
6. แบบพิจารณาคุณสมบัติการเลื่อนบุคคล (เอกสาร 4) จานวน 5 ชุ ด (ฉบับจร ิง 1 ชุ ด และสาเนา 4 ชุ ด)

……………………………………………………………………………….

เอกสาร 2

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
เพื่อนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตาแหน่งทีข
่ อรับการประเมิน
(ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส)

จัดทาโดย

ชือ
่ - สกุล...............................................................................
ตาแหน่ง...............................................................................
สังกัด................................................................................

ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเร ือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส)

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
เพื่อนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตาแหน่งที่ขอรับการประเมินบุคคล
๑. ชือ
่ -สกุล…………………………………..…………………………………………...............ตาแหน่ง……………………......................…..……………….…….
2. สังกัด…………………………………….………………………………………………………….......................................................................……………………
3. ดารงตาแหน่งและเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน จานวน..…………………….ปี…………………..……….เดือน
ไม่ครบตามที่ ก.พ. กาหนดยังขาดอีก จานวน………………………..ปี………………………เดือน
เร ียน

คณะกรรมการประเมินฯ
ข้ า พเจ้า มี ความประสงค์ ข อให้ คณะกรรมการประเมิ นบุ ค คลฯ พิ จารณานั บระยะเวลาในการด ารง

ตาแหน่งอื่นซึง่ มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหร ือเกื้อกูลกันกับตาแหน่งนายช่างโยธา สาหรับ
ประเมิ นเพื่ อเลื่ อนข้ าราชการพลเร ือนสามั ญเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดั บอาวุโส สั งกั ด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชือ
่ ตาแหน่ง/สังกัด

ช่วงเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบและ

(ที่จะขอเกื้อกูล)

การดารงตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตาแหน่ง....................................

ตั้งแต่วันที่..................................

( ใ ห้ อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ว่ า ข ณ ะ

ระดับ.........................................

ถึงวันที่........................................

ช่ ว ง เ ว ล า ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ที่ จ ะ

สังกัด.........................................

รวมระยะเวลา......ปี..........เดือน

ข อ นั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า เ กื้ อ กู ล มี ก า ร
ปฏิ บัติงานที่คล้ ายคลึ งกั บตาแหน่ ง ที่
ขอประเมินอย่างไร)

*ตารางสามารถขยายได้ตามความจาเป็น
ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นความจร ิง
(ลงชือ
่ )……………………………………………..ผู้ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
(……………………………………………)
ตาแหน่ง...................................................
(ลงชือ
่ )….…………………………………...……ผู้บังคับบัญชาผู้ให้การรับรอง
(……………………………………………)
ตาแหน่ง....................................................
หมายเหตุ - ผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในช่วงเวลาการดารงตาแหน่งที่อ้างถึง

ตาม

ตารางข้ างต้ น ได้ แก่ พั ฒนาการอาเภอ หั วหน้ าฝ่าย หั วหน้ ากลุ่ มงาน ผู้ อานวยการกลุ่ม/กลุ่มงาน พั ฒนาการ
จังหวัด ผู้อานวยการกอง/สานัก หร ือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

เอกสาร 3

เอกสารผลงานประกอบด้านผลสัมฤทธิข์ องงาน
(ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส)

เรอื่ ง...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จัดทาโดย

ชือ
่ - สกุล...............................................................................
ตาแหน่ง...............................................................................
สังกัด................................................................................

ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเร ือนสามัญเพือ
่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส)

เอกสารผลงานประกอบด้ านผลสั มฤทธิข์ องงาน
เอกสารผลงานประกอบด้านผลสัมฤทธิข์ องงาน มีเนื้อหาตามประเด็น ดังนี้
1. ชือ
่ ผลงาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ความรูใ้ นด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านว ิชาการ หร ือความรูด
้ ้านงานพัฒนาชุมชน ซึง่ นามาใช้ปฏิบัติงาน
1.............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
3. รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานผลงาน
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1...........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
3.2 ได้ปรับปรุง ร ิเรมิ่ ลักษณะของผลงานอย่างไร
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
3.3 ผลงานที่ได้รบ
ั เกิดประโยชน์อย่างไร (เชิงประสิทธิภาพ/เชิงประสิทธิผล)
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
4. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปรมาณ/คุ
ิ
ณภาพ)
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
5..ผู้รว่ มดาเนินการ (ถ้ามี)
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
6. ส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
7. ปัญหาและอุปสรรค
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะ
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
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9. สรุปสาระสาคัญ
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจร ิงทุกประการ

(ลงชือ
่ ).......................................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(..................................................................)
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ....................

ได้ ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจร ิงทุกประการ

(ลงชือ
่ )..................................................................................ผู้รบ
ั รองผลงาน
(................................................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................................................
ผู้บงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
(ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/พัฒนาการจังหวัด/เทียบเท่า)
วันที.่ ................. เดื อน……………………………………..พ.ศ………………………

หมายเหตุ : องค์ประกอบในการประเมิน 2 องค์ประกอบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
1) ประโยชน์ ของผลงาน และความรู ้ ที่นามาใช้ในการปฏิ บัติงาน การปรับปรุง ร ิเรมิ่ การปฏิ บัติงาน
จานวน 15 คะแนน
2) คุ ณ ภาพของผลงาน ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมในด้ า นเทคนิ ค ว ธิ ีก าร ความประณี ตของงาน
จานวน 15 คะแนน

เอกสาร 4

แบบพิจารณาคุณสมบัติการเลื่อนบุคคล
ตอนที่ 1

ข้อมูลบุคคล

๑. ชือ
่ -นามสกุล (ผู้ขอรับประเมิน)…………………….…………………………….……………………………………....……………………………………………………….
๒. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)……………………..…..………ตาแหน่งเลขที่…..………งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………………….……...............................
กอง/ศูนย์/ส่วน/สานัก………………………………….……………………….….กรม…………………………………………………………………………..…………………
ดารงตาแหน่งนี้เมื่อ…………………………………………………………………………………..อัตราเง ินเดือนปัจจุบัน……………………………………บาท
๓. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสายงานตาแหน่ง……………………………………………………………………………
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม……………………….……….….......กอง/ศูนย์/ส่วน/สานัก………..….…………………………………………………………………………………..
๔. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.๗) เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………....อายุราชการ…………...……ปี………………...….เดือน
๕. ประวัติการศึกษา (ระบุคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งในสายงานที่ขอประเมินและระบุสาขาว ิชาเอก)
 ปวช. หร ือ หร ือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
 ปวท. หร ือ อนุปร ิญญา 2 ปี หร ือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
 ปวส. หร ือ อนุปร ิญญา 3 ปี หร ือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
 ปร ิญญาตร ี หร ือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
 ปร ิญญาโทขึ้นไป หร ือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
 อื่นๆ..................................................................................................................................................................................................................
สาขาว ิชาเอก...........................................................................สถาบัน …………..……………………………………………………………………………………..
6. ผลการปฏิบัติราชการ ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ (ปี2563 – ปี2564) จานวน 4 รอบ การประเมินย้อนหลัง
รอบที่ 1 ปี .......(1 ต.ค.62 -31 มี.ค.63)................. คะแนนประเมิน ........................................................................................
รอบที่ 2 ปี .......(1 เม.ย.63 -30 ก.ย.63)................. คะแนนประเมิน ........................................................................................
รอบที่ 3 ปี .......(1 ต.ค.63 -31 มี.ค.64)................. คะแนนประเมิน ........................................................................................
รอบที่ 4 ปี .......(1 เม.ย.64 -30 ก.ย.64)................. คะแนนประเมิน .........................................................................................

-27. ประวัติทางว ินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษทางว ินัยเลย
 เคยถูกลงโทษทางว ินัยไม่รา้ ยแรง
 เคยถูกลงโทษทางว ินัยร้ายแรง
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งปัจจุบัน
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
9. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินเลื่อนให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้จด
ั ทา
เอกสารผลงาน จานวน 1 ชิน
้ งาน พร้อมจัดทาเอกสารหลักฐานแสดงผลงานประกอบการประเมิน จานวน 4 เล่ม
ชือ
่ ผลงาน ……………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………
-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถก
ู ต้องและเป็นความจร ิงทุกประการ

(ลงชือ
่ )……..………………………………………..(ผู้ขอรับการประเมิน)
(……………………………………………………..)
(วันที่)……………/……………………………/……..…..

หมายเหตุ : ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

-3ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล

๑. คุณสมบัติตรงกับตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. กาหนด
 ตรง

 ไม่ตรง

2. คุณสมบัติการดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี
 ตรง

 ไม่ตรง

3. คุณสมบัติระยะเวลาปฏิบัติงานในสายงาน หร ืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. กาหนด
3.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในสายงาน หร ืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลา ......................................ปี...................................เดื อน
3.2 อัตราเง ินเดือน ปัจจุบน
ั ..................................................บาท
4. สรุปผลการตรวจสอบผู้เข้ารับการประเมิน ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส


มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.พ. กาหนด



ไม่มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.พ. กาหนด
เนื่องจาก(ระบุ) .............................................................................................................................................................................



อื่นๆ....................................................................................................................................................................................................

(ลงชือ
่ )……………………………………………………………………………………
(................................................................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานฯ/หน.ฝ่ายอานวยการ
วันที่.................... เดือน...........................................พ.ศ.........................

หมายเหตุ ให้หน่วยงานต้นสังกัดกรอกข้อมูลและหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

เอกสาร 5

แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ชือ
่ ผู้ขอประเมิน…………………………………………….................................ตาแหน่ง/สังกัด………..……………………..………………………………..
ขอประเมินเพื่อดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสายงานตาแหน่ง…………………………………………………………
ส่วนที่1 ข้อมูลบุคคล (25 คะแนน)
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้ รบ
ั

1. ประวัติการศึกษา 5 คะแนน
1.1) ปรญญาโทหร
ิ
ือเทียบเท่าขึ้นไป (คุณวุฒิในสายงาน) (5 คะแนน)

5

1.2) ปรญญาตร
ิ
ีหร ือเทียบเท่า (คุณวุฒิในสายงาน) (4 คะแนน)

……………..

1.3) ปวช. หร ือ ปวท. หร ือ ปวส. หร ือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(คุณวุฒิในสายงาน) (3 คะแนน)

๒. ประวัติการรับราชการ 5 คะแนน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งหร ืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามทีก
่ รมการ
พัฒนาชุมชนเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว

5

……………..

5

……………..

ไม่น้อยกว่า 6 ปี

3. ประวัติทางว ินัย 5 คะแนน
3.1) ไม่เคยถูกลงโทษทางว ินัยเลย (5 คะแนน)
3.2) เคยถูกลงโทษทางว ินัยไม่รา้ ยแรง (3 คะแนน)
3.3) เคยถูกลงโทษทางว ินัยร้ายแรง (0 คะแนน)

4. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 4 รอบการประเมิน 10 คะแนน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบต
ั ิราชการย้อนหลังก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติ

10

ครัง้ ที่1 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) / ครัง้ ที่2 (1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)

……………..

ครัง้ ที่3 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) / ครัง้ ที่4 (1 เม.ย.64 – 30 ก.ย.64)

รวมคะแนนเต็ม

25

……………..

( ลงชือ
่ ลายเซ็นต์........................................................)

-2ส่วนที่ 2 ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ (15 คะแนน)
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้ รบ
ั

1. ความคิดร ิเรมิ่ คิดรเร
ิ มิ่ นวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรณะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ที่เกิดประโยชน์ในสายงาน
๒. การแก้ไขปัญหาและการตัดสิ นใจ การแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนจนบรรลุผล
สาเร็จอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ความสามารถในการสื่อความหมาย การสื่อความหมายภารกิจงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
๔. การพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ พัฒนาทักษะ และสมรรณะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
5. ความรับผิดชอบ ไม่ละเลยต่องาน รวมถึงความเต็มใจทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อผลเสียหายที่
เกิดขึ้น ไม่ปัดความรับผิดชอบ
6. ความประพฤติ พิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตาม
นโยบายระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของส่วนราชการ
7. ความเสียสละ มีความพร้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ
8. การทางานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชา
รวมคะแนน
รวมคะแนนประเมิน (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 )
หมายเหตุ

2

……………..

2

……………..

2

……………..

2

……………..

2

……………..

2

……………..

2

……………..

1
15
40

……………..
……………..

1. ในกรณีที่ผลการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ได้คะแนนรวม
น้อยกว่า 24 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
ผู้ขอรับการประเมินแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการประเมินทราบว่ามีส่ิงใดที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเอง
2. ให้ประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็นคะแนนจานวนเต็ม (ไม่มีจุดทศนิยม) และให้หน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสอบความถูกต้อง
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ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลขณะปฏิบัติงาน)
(

) ผลการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐)

(

) ผลการประเมิน (ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 6๐)

(ระบุเหตุผล)…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………..........................................
…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………....................................................................
…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………....................................................................
…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………....................................................................
…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………....................................................................
…………………………….………………………............................…………………………………………………….………………....................................................................
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ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจร ิงทุกประการ

(ลงชือ
่ )………………………………………................................................ ผู้ประเมิน
(...........………………………………………..........................................)
ตาแหน่ง …………………………………………………………………………...............
(ผู้บงั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลขณะปฏิบัติงาน)
(ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/พัฒนาการจังหวัด/เทียบเท่า)
(วันที่)………./……………../…………

ั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการตรวจสอบความ
หมายเหตุ : ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อความทั้งหมดในแบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลนี้ให้เร ียบร้อย
ก่อนส่งเอกสารแบบประเมินฯ ดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชน
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เอกสาร 6
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2.2)
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............./.................../..................
้ สุดการดารงตาแหน่งในพืน
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ ให ้ระบุวน
ั ทีด
่ ารงตาแหน่งถึงวันสิน
้ ที่ ให ้ระบุวน
ั เดือน ปี ทีด
่ ารงตาแหน่ง เให ้ระบุวา่ -ไม่ม-ี
้ สุดการดารงตาแหน่ง กรณี ดารงตาแหน่งในพืน
จนถึงวันสิน
้ ทีจ
่ นถึงวันปิ ดรับสมัครให ้ระบุวน
ั ดารงตาแหน่งจนถึงวันปิ ดรับสมัคร
2. ประวัตก
ิ ารศึกษา ให ้ระบุระดับการศึกษา ได ้แก่ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรืออืน
่ ๆ และสาขาวิชา ให ้ถูกต ้องครบถ ้วนสมบูรณ์
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เอกสาร 7
การกาหนดเนื้อหาความรูท
้ ี่ใช้ในการประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่ อการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง (สอบสัมภาษณ์) ในการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเร ือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
(ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส)
**************************************************************
ส่ วนที่ 1. ความรูท
้ ี่เกี่ ยวข้องกั บสายงาน จานวน 100 คะแนน
ความรูท
้ ี่เกี่ ยวข้องกั บสายงานช่า งโยธา เช่น ความรูเ้ กี่ ยวกั บการบร ิหารงานโครงการ การประมาณ
ราคาก่ อ สร้า ง การถอดแบบและประเมิ น ราคา การตรวจ สอบตรวจรับ งานก่ อ สร้า งหร ืองานโยธา
การส ารวจเชิง พื้ น ที่ ง านก่ อ สร้าง การแก้ ปัญ หางานก่ อ สร้าง การออกแบบ ร ิเรมิ่ พั ฒ นาประยุ ก ต์ ใช้ห ลั ก
ว ิศวกรรมโยธาขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนให้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น จรรยาบรรณว ิชาชีพว ิศวกรรม เป็นต้น
ส่ วนที่ 2. ความเหมาะสมกั บตาแหน่ง จานวน 100 คะแนน
ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน
พฤติ กรรมที่ปรากฏของผู้เข้ ารับการประเมิ นและจากการสั มภาษณ์ ความสามรถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อารมณ์ ทั ศ นคติ ความคิ ดร ิเรมิ่ สร้า งสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพร ิบและบุ คลิ ก ภาพ จรรยาบรรณของข้ าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

**************************************************************

QR Code ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเร ือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตาแหน่งนายช่างโยธา)
เรอื่ ง การรับสมัครข้าราชการพลเร ือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
*********************************************

*********************************************

