




แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 
            
  เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
 
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน............นายใจดี  ซื่อสัตย์.........................................................................................  
2. วุฒิการศึกษา.....ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธรุกิจ (การบัญชี)   
                        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย.............   
    (ให้ใส่วุฒิพื้นฐานของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ก่อน จึงจะสามารถใส่วุฒิที่สูงขึ้นได้) 
3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....เจา้พนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน.....................ต าแหน่งเลขท่ี.....xxxx................ 
    ฝ่าย/งาน.......ฝ่ายจัดเก็บภาษี.................กอง/ส านัก.......ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่xx   สาขาxx 
    อัตราเงินเดือน....xx,xxx.xx.............บาท 
    (ให้ใส่ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน เงินเดือนปัจจุบัน)  
4. ต าแหน่งที่ขอประเมิน....... ....เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน................ต าแหน่งเลขท่ี....xxxx............. 
    ฝ่าย/งาน.....ฝ่ายจัดเก็บภาษี.................กอง/ส านัก.......ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่xx   สาขาxx 
    (ให้ใส่ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันแต่เปลี่ยนจากปฏิบัติงานเป็นช านาญงาน) 
5. ประวัติการรับราชการ   
    (ให้ใส่ตามข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินตรงตามโปรแกรมในระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต DPIS) 
    วัน เดือน ปี                  ต าแหน่ง                    อัตราเงินเดือน                 สังกัด     
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................ ...................................................... 
................................................................................................. ............................................................................. 
........................................................................................................................... ................................................... 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................... 
6. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะขอประเมิน  จ านวน.....4 ..ปี 7  เดือน 
   (ค านวณตั้งแต่บรรจุถึงวันที่เสนอผลงาน) 
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน (ข้อมลูการได้รับมอบหมายงาน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 



ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะขอประเมิน (งานที่ปฏิบัติจริง) 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
...................................................................................................................... ........................................................ 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
................................................................................................ ............................................................................. 
9. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
    1...ชื่อเดียวกับผลงานที่เสนอขอประเมิน............................................................................ .......................... 
    2..................................................................................................................................................................... 
    3..................................................................................................................................................................... 
    4................................................................... .................................................................................................. 
    5.................................................................................................................................................................... 
    6.................................................................... ................................................................................................ 
10. ประวัติทางวินัย (ต้องด าเนินการเลือกข้อใดข้อหนึ่งที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง) 
          (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย.......................................เมื่อ......................................................  
          (  ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
          (  ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
          (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (..........................................) 
                                                  ต าแหน่ง........................................... 
                                                  วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่) 
(ไม่ต้องด าเนินการ เนื่องจากเป็นของเจ้าหน้าที่ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1. คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
          (  )  ตรง                                          (  )  ไม่ตรง 
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพิ่มเติม 
    2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง....................................ปี 
    2.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล...................................ปี 
3. ประวัติทางวินัย 
          (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย.......................................เมื่อ................................ ...................... 
          (  ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
          (  ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
          (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 
สรุปผลการตรวจสอบผู้รับการประเมิน 
          (  ) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ. 
                ก าหนดเพ่ิมเติม 
          (  ) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ไม่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามท่ี ก.พ. 
                ก าหนดเพ่ิมเติม 
          (  ) ไม่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามท่ี ก.พ. 
                ก าหนดเพ่ิมเติม 
          (  ) อื่น ๆ ................................................................................................................. ...... 
 
 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)............................................ 
                                                           (..........................................) 
                                                  ต าแหน่ง........................................... 
                                                  วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ก. การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน/สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา หรือเทียบเท่า  

องค์ประกอบการพิจารณา      คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได้รับ 
1. ความประพฤติ 
    เป็นการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจน 
การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของ 
ส่วนราชการนั้น ๆ การรักษาวินัยข้าราชการจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 

         
 

25 

 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    เป็นการพิจารณาความตั้งใจในการท างาน ความมุ่งมั่นที่จะท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเป็นผลดี การไม่ละเลยต่องานรวมถึงความเต็ม
ใจและความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ไม่ปัดความ
รับผิดชอบง่าย ๆ และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

 
 

25 

 

3. ความอุตสาหะ 
    เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ  
ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร 

 
 

25 

 

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    เป็นการพิจารณาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับ 
     

 
 

25 

 

 
คะแนนรวมส าหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล.............................คะแนน 
 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)............................................ 
                                                           (..........................................) 
                                                  ต าแหน่ง........................................... 
                                                  วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......... 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ต่อ) (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
 
ข. การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/ภาค/กอง/สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือเทียบเท่า 
   (ผู้บังคับต้องใส่เครื่องหมาย     หน้าความคิดเห็นที่เลือก) 
          (  ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
          (  ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
                    1. คะแนนความประพฤติ............................................คะแนน 
                        เห็นควรปรับเป็น ................คะแนน เพราะ.................................................. 
                    2. คะแนนความรับผิดชอบต่อหน้าที่.............................คะแนน 
                        เห็นควรปรับเป็น ................คะแนน เพราะ.................................................. 
                    3. คะแนนความอุตสาหะ............................................คะแนน 
                        เห็นควรปรับเป็น ................คะแนน เพราะ.................................................. 
                    4. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 
                        อย่างมีประสิทธิภาพ..............................................คะแนน 
                        เห็นควรปรับเป็น ................คะแนน เพราะ.................................................. 
คะแนนรวมส าหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล.............................คะแนน 
 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)............................................ 
                                                           (..........................................) 
                                                  ต าแหน่ง........................................... 
                                                  วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานที่เสนอให้ประเมิน 
(ไมน่้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 

1. ชื่อผลงาน 
ในการตั้งชื่อเรื่องต้องใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ภาษาพูด ต้องเป็นชื่อผลงานที่

ท ามาแล้วในอดีต และชื่อเรื่องต้องสอดคล้องกับสาระและขั้นตอนการด าเนินงาน ให้ระบุราย หรือส านักงาน 
ให้ชัดเจน และปิดชื่อบริษัทหรือบุคคลด้วยแถบด า 

โดยผลงานต้องไม่เป็นผลงานที่อธิบายขั้นตอนการใช้งานของระบบงานต่าง ๆ ของกรม
สรรพสามิต หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งมีคู่มือปฏิบัติอยู่แล้ว 
เช่น                การจดทะเบียนสรรพสามิตส าหรับผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ราย บริษัท  ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด  
หรือ               การเบิกค่ารักษาพยาบาล ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือ ราย นาย  สสสสสส    

2. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ให้ระบุช่วงเวลาที่ผลงานเกิดขึ้นจริงและเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี  เช่น วันที่ 5 
มิถุนายน 2564 หรือเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565   

3. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินงาน 
สามารถเขียนสรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินงานรวมกันที่ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน      

ในแต่ละเรื่องผู้ปฏิบัติจะต้องอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ให้ปิดชื่อบริษัท หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องในผลงานหรือเอกสารแนบท้าย เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562  

3.1 สรุปสาระ  
ให้ระบุถึงเรื่องที่น าเสนอนั้นมีที่มาอย่างไร  มีความส าคัญอย่างไร หรือมีปัญหาการ

ด าเนินงานและเหตุผลอย่างไรที่ท าให้ต้องน าเสนอเรื่องนั้น ประเด็นที่หยิบยกมาน าเสนอมีความส าคัญ
อย่างไร โดยระบุขอบเขตของผลงานในภาพรวม เช่น การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท การปราบปราม
ผู้กระท าผิด มีเนื้อหาสาระในแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละกิจกรรมอย่างไร เป็นต้น การเขียนผลงานแม้ว่าจะ
เป็นการน าเสนองานที่ตนเองได้ปฏิบัติมาแล้ว แต่ในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องผู้ปฏิบัติจะต้องอ้างอิง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัด  

3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  
ให้ระบุขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมดของงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว โดยขั้นตอนการด าเนินงาน

ให้ผู้ขอรับการประเมินอธิบายผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการจริง ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนสรรพสามิต อ้างอิง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
มาตรา 32 หรือการเสียภาษีสรรพสามิต ประเภทสินค้า อ้างอิง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560       
มาตรา 16 มาตรา 17 (1) หรือการเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ อ้างอิงพระราชกฤษฎี กาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 มาตรา 8 พร้อมทั้งระบุประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศ
กรมสรรพสามิต และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยไม่ต้องพิมพ์เนื้อหาของกฎหมาย ระเบียบ ทั้งหมดมา  
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ขั้นตอนการด าเนินการอาจแสดงเป็นแผนผังการท างาน (Flowchart) หรือแผนภาพ
ประกอบการอธิบายเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้
กระดาษในการจัดท าเอกสารผลงาน จึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการปฏิบัติงานในผลงาน หากต้องการ
แนบให้ท าเอกสารแนบเป็น QR Code 

4. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
ผลงานที่น าเสนอเพ่ือพิจารณามีผลส าเร็จของงานเป็นอย่างไรบ้าง โดยให้ระบุผลส าเร็จของ

งานตามหัวข้อผลงานที่น าเสนอว่าสามารถวัดผลส าเร็จของงานเป็นอย่างไร หรืออาจจะเป็นเชิงปริมาณและ
คุณภาพในเรื่องเดียวกันก็ได้ ระบุให้เห็นพอสังเขป  

- ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จในเชิง
ปริมาณที่เกิดขึ้น มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยอาจแยกเป็นผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงิน เช่น จ านวนรายได้ภาษี จ านวนค่าปรับ มีต้นทุนที่ลดลง หรือผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การลด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ  

- ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองแนวคิด
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงและกรม หรือกอง/ส านัก ภาค พ้ืนที่ ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินงานนั้น ๆ ท าแล้วได้อะไร เช่น การตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น  

5. การน าไปใช้ประโยชน์  
  ผลงานที่ เป็ นผลการด า เนิน งานที่ ผ่ านมาที่ น า เสนอเพ่ือขอรับการประเมินนั้ น                    
ผู้ขอรับการประเมินผลงานจะต้องระบุถึงผู้รับประโยชน์ และประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งให้มีหลักฐานอ้างอิง
ด้วย ฉะนั้น ผลงานที่น ามาเสนอเพ่ือขอรับการประเมินจะต้องปรากฏผลส าเร็จของงานที่ชัดเจนแล้ว  
สามารถระบุถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์ว่าได้มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรม
สรรพสามิต ข้าราชการในกรมสรรพสามิต ผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการอย่างไร  

6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ผู้ขอรับการประเมินจะต้องอธิบายถึงความความยุ่งยากในการด าเนินการตามที่ได้มีการ
ปฏิบัติงานจริงในผลการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น ว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพียงใด และมีข้อเสนแนะอย่างไร 

6.1 ปัญหาและอุปสรรค น าเสนอปัญหาเป็นข้อในเป็นด้านต่าง ๆ ตามที่พบ 
6.2 ข้อเสนอแนะ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อ 6.1 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน 

7. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
ผู้ที่มีส่วนในการปฏิบัติงานในผลงานที่น ามาประเมิน โดยใส่ชื่อผู้ร่วมด าเนินการพร้อม

สัดส่วนในการปฏิบัติงาน เป็นร้อยละ โดยแสดงสัดส่วนและลงลายมือชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ร่วม
ด าเนินการต้อมมีสัดส่วนทุกคนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30  
 

ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมปฏิบัติงาน สัดส่วนผลงาน ลายมือชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
นาย ก   รักด ี   20%  
นางสาว ข รักงาม   10%  
 


