แบบ ก.บ.ม.พนง.04 (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)

แบบคําขอรับการแต่งตั้ง
เพื่อขอรับการแต่งตั้ง □ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร □ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
O ระดับชํานาญการ O ระดับชํานาญการพิเศษ O ระดับเชี่ยวชาญ
(กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
ชื่อ-สกุล...................................................................ตําแหน่ง...............................................................................
สังกัด คณะ/สํานัก.................................................................................................................................................
เสนอขอรับการแต่งตั้งตําแหน่ง ...........................................................................................................................
ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ..................... บาท (ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับการแต่งตั้ง (ส่วนที่ 1-4 ผู้ขอรับการแต่งตั้งกรอก)
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อ/สกุล ........................................................................................................................................................................
เกิดวันที่....................เดือน...............................................พ.ศ. ...................................... อายุ ....................ปี
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ..................................................................................................ตําแหน่งเลขที่...............................
สังกัด..............................................................................................................................อัตราเงินเดือน................... บาท
อายุราชการ.......................................ปี ...............................เดือน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา
3.1 ................................................ ........................................................... ..........................................................
3.2 ................................................ ........................................................... ..........................................................
3.3 ................................................ ........................................................... ..........................................................
ประวัติการฝึกอบรม หรือดูงาน
วัน/เดือน/ปี
ระยะเวลา
รายการฝึกอบรม/ดูงาน
สถานที่
จัดโดย
........................ ........................... ...................................................... ............................ ............................
........................ ........................... ...................................................... ............................ ............................
........................ ........................... ...................................................... ............................ ............................
ประวัติการทํางาน (จากที่เริ่มรับราชการ จนถึงปัจจุบัน/การโอนย้ายตําแหน่ง/การเลื่อนระดับตําแหน่ง)
วัน/เดือน/ปี
ตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
......................... ................................................... ........................ .................................................................
......................... ................................................... ........................ .................................................................
......................... ................................................... ........................ .................................................................
ประสบการณ์พิเศษในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 5 เช่น หน.โครงการ หัวหน้างาน
กรรมการ อนุกรรมการ ฯลฯ)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/รางวัล ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

–2ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
ให้ นํ า ข้ อ มู ล ตามแบบรายงานภาระงานตามข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ส่วนที่ 3 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และสมรรถนะ
ทางการบริหาร
ให้ นํ า ข้ อ มู ล ตามแบบรายงานภาระงานตามข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
คําจํากัดความ
1. การบริหารจัดการ

2. การวางแผน

3. วิสัยทัศน์

4. การแก้ไขบัญหา

มีความรอบรู้ สามารถใช้ศาสตร์ ศิลป์ และหลักวิชาการที่ทันสมัยและหลากหลายใน
การบริหารจัดการซึ่งรวมถึงภาวะผู้นํา การสั่งการ การมอบหมายงาน การสอนงาน
การสร้างทีมงาน การประสานงานการจูงใจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
การนําวิสัยทัศน์มาแปลงสู่การปฏิบัติ การกําหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
งบประมาณ การประเมินผล และรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
ความสามารถในการให้ทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ก่อความร่วมแรงร่วมใจในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา และโน้มน้าวให้นําไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
กําหนดและวิเคราะห์ ปัญหา
แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่สอดคล้องกัน
และแตกต่างกัน เพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคล
และองค์กร

ส่วนที่ 4 ผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงงาน หรือระบบงาน
ของหน่วยงาน
.................................................. (แบบฟอร์มการเขียนโครงการ) ..............................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

-3ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
1) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(................................................................)
ตําแหน่ง.......................................................
วันที่..........เดือน...................... พ.ศ. .............

2) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
(................................................................)
ตําแหน่ง............................................................
วันที่..........เดือน.................. พ.ศ. ..........

แบบ ก.บ.ม.พนง.05 (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)

แบบประเมินการแต่งตั้ง
□ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร □ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
O ระดับชํานาญการ O ระดับชํานาญการพิเศษ O ระดับเชี่ยวชาญ
(กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
ชื่อ/สกุล..........................................................................................ตําแหน่ง..........................................................
ขอรับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง.................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับของตําแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และผลงานตามแบบคําขอรับการ
แต่งตั้ง
2. เกณฑ์การผ่านประเมิน : ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็น สมรรถนะทางการบริหาร ได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
3. เกณฑ์การผ่านประเมิน : ผลงานที่แสดงแนวคิด/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
หรื อระบบงานของหน่ วยงาน ระดั บชํ านาญการ ต้ องอยู่ในระดั บดี โดยได้รั บ คะแนนไม่ต่ํ ากว่า 3.00, ระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50, ระดับเชี่ยวชาญ ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิจารณาจากงานที่ ปฏิ บั ติได้ ผ ลผลิ ต ตาม
เป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ตาม
แบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการบุ ค ลากรประเภทสาย
สนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน..02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง
และแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการบุ ค ลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน..02) ในช่วง
ปี ที่ ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

-2ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
และสมรรถนะทางการบริหาร
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (30%)
พิ จ ารณาตามพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ
สนับสนุนผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทสาย
สนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าคะแนนตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากร
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปี
ที่ ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น
พฤติกรรมการปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงงาน

หรือระบบงานของหน่วยงาน
การประเมิน

กรุณาทําเครื่องหมาย ( / ) ในช่องของแต่ละหัวข้อ
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

ผลงานซึ่งแสดงแนวคิด/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงาน
ได้รับคะแนนของผลงาน = ____________ คะแนน
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
1. องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
2. องค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่ง (Core Competency, Functional Competency) และ
3. องค์ประกอบด้านสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
(ผลรวมขององค์ประกอบที่ 1 – 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70)
4. องค์ประกอบด้านผลงานที่ผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ
กิจกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือระบบงานของหน่วยงาน
(ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50)

= _________ คะแนน

= _________ คะแนน

= _________ คะแนน

-3ดังนั้น ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งข้างต้น
□ ผ่านการประเมิน
□ ไม่ผ่านการประเมิน
ความเห็น ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

แบบ ก.บ.ม.พนง.06 (สรุปผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)

แบบสรุปผลประเมินการแต่งตั้ง
□ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร □ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
O ระดับชํานาญการ O ระดับชํานาญการพิเศษ O ระดับเชี่ยวชาญ
(กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน ...........................................................................ตําแหน่ง ..................................................
ระดับ .............................. ประเภท ..................................คณะ/สํานัก/หน่วยงาน....................................................
........................................................................ เสนอขอกําหนดตําแหน่ง................................................................
ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ 2 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)
พิจารณาจากงานที่ ปฏิ บั ติได้ ผ ลผลิ ต ตาม
เป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ตาม
แบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการบุ ค ลากรประเภทสาย
สนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.02) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
และสมรรถนะทางการบริหาร
(ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบคําขอรับการแต่งตั้ง)

รายการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงาน (30%)
พิจารณาตามพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตตามเป้าหมายทําให้เกิดผลลัพธ์ตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามแบบรายงานภาระงานตาม
ข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.สน.
02) ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลการประเมิน

-2ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
หรือระบบงานของหน่วยงาน
ผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงงาน หรือระบบงานของ
หน่ ว ยงาน เรื่ อง .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ได้รับคะแนนส่วนของผลงานฯ = ____________ คะแนน
การประเมินตามองค์ประกอบ
1. ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
=
2. ส่วนที่ 2 สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)
=
สรุปคะแนน (100%) =

________
________
_________

คะแนน

คะแนน
คะแนน

(ต้องได้รับคะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)

3. ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานที่แสดงแนวคิด แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
หรือระบบงานของหน่วยงาน
= ________ คะแนน
**คุณภาพของผลงาน ระดับชํานาญการ ผลงานต้องอยู่ในระดับดี โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.00, ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.50, ระดับเชี่ยวชาญ ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า 4.00 จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมินในองค์ประกอบนี้)

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน
และผลงานที่ แ สดงแนวคิ ด แผนงาน โครงการ กิ จ กรรมในการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง งานหรื อ ระบบงานของ
หน่วยงาน รวมกันทุกองค์ประกอบแล้ว มีมติดังนี้
สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก ........................................................................
สรุปความเห็น
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(................................................)

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

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

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

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

