






































แบบ ก.บค. 06-03 

แบบรายงานการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 

สายงาน......................................................................ง 
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ง 

ตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
ที่ขอนับเกื้อกูล(1) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานเดิมที่ปฏิบัติ(2) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานของสายงานทีข่อ
ประเมิน(3) 

ผู้รับรอง (4) 

๑. ตำแหน่ง........................................................ 
กลุ่ม/ฝ่าย........................................................... 
สำนัก/กอง......................................................... 
ตั้งแต่วันที.่.........เดือน.......................ปี............... 
ถึงวันที.่..............เดือน.......................ปี............... 
รวมระยะเวลา...........ปี...........เดือน..........วัน 
 

ปฏิบัติหน้าท่ี.............................. 
โดยมีลักษณะงานดังนี้ 
๑. ...................................... 
๒. ...................................... 
ฯลฯ 

ปฏิบัติหน้าท่ี.............................. 
โดยมีลักษณะงานดังนี้ 
๑. ...................................... 
๒. ...................................... 
ฯลฯ 

รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ 
ในตำแหน่งท่ี ๑ เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ..................................................... 
(.............................................................) 
ตำแหน่ง ................................................ 
วันท่ี ....................................................... 

๒. ตำแหน่ง........................................................ 
กลุ่ม/ฝ่าย........................................................... 
สำนัก/กอง......................................................... 
ตั้งแตว่ันที.่.........เดือน.......................ปี............... 
ถึงวันที.่..............เดือน.......................ปี............... 
รวมระยะเวลา...........ปี...........เดือน..........วัน 
 

ปฏิบัติหน้าท่ี.............................. 
โดยมีลักษณะงานดังนี้ 
๑. ...................................... 
๒. ...................................... 
ฯลฯ 

ปฏิบัติหน้าท่ี.............................. 
โดยมีลักษณะงานดังนี้ 
๑. ...................................... 
๒. ...................................... 
ฯลฯ 

รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ 
ในตำแหน่งท่ี 2 เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ..................................................... 
(.............................................................) 
ตำแหน่ง ................................................ 
วันท่ี ....................................................... 

รวมระยะเวลาเกื้อกูล....................ปี ......................เดือน.....................วัน 
 
รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ.................................................... 
(.........................................................) 
                   ผู้ขอเกื้อกูล 
วันท่ี ....................................................... 

หมายเหตุ 
(1) ให้เริ่มนับจากช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ ข้ึนไป และตั้งแต่วันท่ีจบการศึกษาวุฒิปริญญา ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ขอประเมินฯ  
และให้ระบุช่วงระยะเวลาของตำแหน่งท่ีประสงค์ให้นับระยะเวลาเกื้อกูล 
(2) ให้แจกแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ เพื่อขอเกื้อกูลที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่จะขอประเมินฯ 
(3) ให้แจกแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบของสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(4) ให้ผู้ขอเกื้อกูลให้คำรับรอง และผู้บังคับบัญชาในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดังกล่าวในปัจจุบันเป็นผู้ให้คำรับรอง  
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง เช่น คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่งมอบหมายงานในช่วงระยะเวลาที่ขอเกื้อกูลมาด้วยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 



แบบ ก.บค. 06-04 

แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นทวีคูณเพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 

ของ นาย/นาง/นางสาว...........................................................ง 
 

ตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งท่ีขอรับรอง ผู้รับรอง 

 
๑. ตำแหน่ง..................................................................................................................... 
กลุ่ม/ฝ่าย........................................................................................................................ 
สำนัก/กอง...................................................................................................................... 
คำสั่ง.................................... ท่ี.........../............... ลงวันที่ ............................................. 
ตั้งแตว่ันที.่.........เดือน.......................ปี............... 
ถึงวันที.่..............เดือน.......................ปี............... 
รวมระยะเวลา...............ปี.........................เดือน.....................วัน 
 

 
รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ 
ในตำแหน่งท่ี ๑ เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ..................................................... 
      (....................................................) 
ตำแหน่ง ................................................ 
วันท่ี ....................................................... 

 
2. ตำแหน่ง..................................................................................................................... 
กลุ่ม/ฝ่าย........................................................................................................................ 
สำนัก/กอง...................................................................................................................... 
คำสั่ง.................................... ที่.........../............... ลงวันท่ี .............................................
ตั้งแตว่ันที.่.........เดือน.......................ปี............... 
ถึงวันที.่..............เดือน.......................ปี............... 
รวมระยะเวลา...............ปี.........................เดือน.......................วัน 
 

 
รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ 
ในตำแหน่งท่ี 2 เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ..................................................... 
       (...................................................) 
ตำแหน่ง ................................................ 
วันท่ี ....................................................... 

รวมระยะเวลาทวีคูณ....................ป ี......................เดือน..................วัน 

 
รับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ.................................................... 
       (.................................................) 
         ผู้ขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ 
วันท่ี ....................................................... 
 

 
หมายเหตุ ผู้ขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานฯให้คำรับรอง และผู้บังคับบัญชาในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดังกล่าวในปัจจุบันเป็นผู้ให้คำรับรอง พร้อมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง เช่น คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่ง
มอบหมายงานในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาด้วย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 









แบบ ก.บค. 06-06 

แบบการเสนอผลงาน 
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง 
ชื่อผู้ขอประเมิน            
 ตำแหน่งปัจจุบัน           
 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน       
             
             
             
 ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง          
 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง       
             
             
             
 
ส่วนที่ ๒ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 
๑. เรื่อง            
๒. ระยะเวลาการดำเนินการ          
๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เช่น... 
 3.1 ความรู้ทางวิชาการ เช่น 
 3.1.1 พระราชบัญญัติ         
   มาตรา 12          
             
 3.2 แนวความคิดท่ีใช้ในการดำเนินการ 
  3.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
   3.2.1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ     
     (1)        . 
     (2)         
         (2.1)       . 
         (2.2)       . 
   3.2.1.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ     
              
   3.2.1.3 ความสำคัญของการประเมินโครงการ     
              
   3.2.1.4 ประเภทการประเมินโครงการ      
              
 ควรระบุเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ทฤษฎี และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้นำมาวิเคราะห์
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องผลงานที่นำเสนอขอประเมิน 
 



แบบ ก.บค. 06-06 
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4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 
 4.1            
 4.2             
 ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติจริง แสดงให้เห็นถึงการนำขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ 
กฎหมาย และเครื่องมือต่าง ๆ มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้
ประสบการณ์/แนวคิดทางการบริหารหรือบูรณาการการปฏิบัติงาน 

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 5.1 เชิงปริมาณ           
             
 5.2 เชิงคุณภาพ           
             
 ให้แสดงถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานที่สามารถชี้วัดได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพ และประโยชน์จาก
ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ประชาชนผู้รับบริการและหน่วยงานได้รับจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานนั้น 

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
 6.1            
 6.2             
 ผลงานเรื่องนี้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร นำไปใช้ที่ไหน ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานเรื่องนี้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนราชการอย่างไร 

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนนิการ 
 7.1            
 7.2             
 ให้ระบุความยุ่งยากในการดำเนินการ ของผู้ขอประเมินที่ได้ปฏิบัติไป โดยระบุถึงการควบคุมหรือ
สร้างให้เกิดขึ้นซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากหรือคุณภาพของงานโดยตรง เฉพาะที่เก่ียวข้องกับส่วนของงาน
ที่ผู้ขอประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ 

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
 8.1            
 8.2             
 ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ของผู้ขอประเมินที่ได้ปฏิบัติไป โดยระบุถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเฉพาะที่เก่ียวข้องกับส่วนของงานที่ผู้ขอประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 9.1            
 9.2            
 ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องกับความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ตามที่เสนอไว้ และจะ
สามารถดำเนินการแก้ไขหรือเสนอแนะให้แก่ผู้อ่ืน และเป็นการพัฒนาการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานใน
เรื่องนั้น ๆ 
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๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
             
             
 
๑๑. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

11.๑       สัดส่วนผลงานร้อยละ    
11.2       สัดส่วนผลงานร้อยละ    
 

12. คำรับรองผลงาน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองผลงานที่เสนอมา ดังนี้ 
 1. เป็นผลงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน  
๑ ระดับ หรือเป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี  
 2. ผลงานดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม (กรณีผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมินจัดทำขึ้น
ในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝึกอบรมผลงานนั้นต้องได้รับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม ว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือ
ฝึกอบรม แล้วแต่กรณี) 
 3. ผลงานดังกล่าวไม่เคยนำมาใช้ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับใด  
หรือเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
แล้ว  
 
 ขอรับรองผลงานที่เสนอมาว่าเป็นไปตามคำรับรองผลงาน และผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
ทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ      
       (    ) 
                    ผู้ขอประเมิน 
วันที่      

 

ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 
 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
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ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ    ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล 
      (    ) 
ตำแหน่ง     
วันที่     

 
ลงชื่อ    ผู้บังคับบัญชาทีเ่หนือขึ้นไป 
      (    ) 
ตำแหน่ง     
วันที่     

 
 
หมายเหตุ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล ผู้บังคับบัญชา            
ทีเ่หนือขึ้นไป เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 







แบบ ก.บค. 06-08 

แบบคำขอประเมินผลงาน 
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 

 
         เขียนที่    . 
             . 

       วันที่    

เรื่อง  ขอประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลงาน จำนวน 4 เล่ม 
   2. ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน 4 เล่ม 

  ตามท่ีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่       .. 

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และให้จัดทำแบบคำขอประเมินผลงาน พร้อมเอกสารผลงาน            
และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ฉบับสมบูรณ์ จำนวนอย่างละ 4 เล่ม (ต้นฉบับ 1 เล่ม               
สำเนา 3 เล่ม) โดยจัดส่งในคราวเดียวกัน ภายใน 3 เดือน นั้น 

   ในการนี้ (นาย/นาง/นางสาว)                                         ... 
ตำแหน่ง     สังกัด             .. 
จึงขอจัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ฉบับสมบูรณ์ จำนวนอย่างละ 4 เล่ม 
(ต้นฉบับ 1 เล่ม สำเนา 3 เล่ม) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณามอบสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

(    ) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลการติดต่อ 
เบอร์โทรศัพท์     
E-mail       


