
               ภาคผนวก ง 
แบบค าร้องขอย้าย 

 
1.  ช่ือและนามสกุลของผู้ประสงค์จะย้าย…………………………………..............................…………..…………………….. 
2.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………………………………..………….ระดับ……………………………………… 
3.  ต าแหน่งท่ีขอย้าย……………………………………………………................………………………..………………………………. 
4.  วุฒิการศึกษา ผู้ขอย้ายมีคุณวุฒิการศึกษา  
         (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระบุ …………………………………….........…….……… 
       (  ) ไม่ตรง  
5.  ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะย้าย 
     หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     5.1  ……………………………………………….………………………….…………………รวม……………….ปี…………….เดือน 
     5.2  ……………………………………………….………………………….…………………รวม……………….ปี…………….เดือน 
     5.3  …………………………………………………….…………………………………….…รวม……………….ปี…………….เดือน 
6.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการนับจากปัจจุบันลงไป จ านวน 2 ครั้ง 
     1. ครั้งท่ี.……...…….ปี………………….ผลการประเมินระดับ..….............…………………….................................... 
     2. ครั้งท่ี.……...…….ปี………………….ผลการประเมินระดับ..….............…………………….................................... 
7.  ผ่านการอบรมหลักสูตร…………………………………………………………………………..……………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  ความถนัดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและความรู้ความสามารถพิเศษท่ีจะน าความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ไปปรับใช้ในต าแหน่งท่ีขอย้าย 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอย้าย และประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ................................................................. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................             
 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)………………………………………….. 
 (………………………………………….) 
 



แบบประเมิน 
ส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพือ่แต่งต้ังย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น  

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
1.  ช่ือ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน…………………………………………………………………. 
2.  วุฒิการศึกษา……………………………………………….สาขาวิชา……………………..………ระดับการศึกษา……….……..…………… 
     สถานศึกษา…………………………………………………………………………จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ……………….……………….…… 
3.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…….เดือน………………….…..….พ.ศ……........ต าแหน่ง……………………….…....……..………. 
4.  ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะย้ายหรือ               
     งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  ดังนี้  (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
     4.1 …………………………………………………..……………………….……….....รวม……………………….ปี………….…………….เดือน 
     4.2 ……………………………………………………..………………………………...รวม……….………………ปี………………….…….เดือน 
     4.3 ………………………………………………………………………..……….……..รวม…………………….…ปี…………………….….เดือน 
5.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………………….………………….…………………….…………..ระดับ……………………………....…………. 
     เมื่อวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.........................เงินเดือน............................……….…………….บาท 
     ส่วนราชการ………………….…………...............................……………………………………..……………………………………………... 
6.  ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
     …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………..... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
7.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการนับจากปัจจุบันลงไป จ านวน 2 ครั้ง 
     1. ครั้งท่ี.…….......…….ปี……..………..…….ผลการประเมินระดับ..…………....................……………………........................ 
     2. ครั้งท่ี.……...…….….ปี……..………..…….ผลการประเมินระดับ..….............................……………………........................ 
8.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
                                                                    ลงช่ือ……………………….…………………..ผู้รับการประเมิน 
                                                                          (                                        ) 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล 
รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

เต็ม ดี
มาก 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

ท่ีได้รับ 

(5)  (3)   

 คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับ               
การปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่               
1. ความประพฤติ 25             
  1.1 การรักษาวินัยไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกต้ังกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนทางวินัย หากไม่มีให้เต็ม หากมีให้คะแนน
ลดหล่ัน               
  1.2 ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว เช่น คุณวุฒิ
การศึกษา การตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น               
  1.3 ประวัติการท างาน และพฤติกรรมอื่น เช่น ท างานได้ผลงาน
ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความละเอียดรอบคอบ งานมีคุณภาพ               
  1.4 การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับ
ของทางราชการ               
  1.5 การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการ               
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ พิจารณาจากพฤติกรรม  15             
  2.1 ความต้ังใจและหมั่นเพียรในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
หรืองานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ               
  2.2 ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองท้ังด้าน
ความส าเร็จและความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบและแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น               
  2.3 ต้ังใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด
หรือพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างานใหม่ ๆ               
3. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม  15             
    3.1 มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าท่ีการงาน กระตือรือรน้ 
อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ และตรงต่อเวลา                
    3.2 มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉ่ือยชา ส่งงานได้ตาม
ก าหนดเวลา ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานท่ียุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ 
หรือเสนอวิธีการท างานใหม่ ๆ 

           3.3 ต้ังเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพ         
ตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

       



ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล (ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

เต็ม ดี
มาก 

ดี
(4) 

ปาน
กลาง 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

ท่ีได้รับ 

(5)  (3)   

 4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม  15             
    4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้      
เป็นอย่างดี และแสดงน้ าใจ รับอาสา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ               
  4.2 รู้บทบาทหน้าท่ีของตน ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 
และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน               
  4.3 รับฟังความคิดเห็นและประสานความร่วมมือของสมาชิก 
ในทีมงาน เป็นท่ียอมรับนับถือและรักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน               
5. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม  15             
  5.1 มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความช านาญในหน้าท่ี
รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งปัจจุบัน               
  5.2 สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และงานมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว เรียบร้อย ไม่มีการแก้ไข               
  5.3 มีการพัฒนางานในหน้าท่ีให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ และ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานในการลดขั้นตอน
การท างาน               
6. ความละเอียดถ่ีถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม  15             
  6.1 มีความละเอียดรอบคอบ ไม่มีข้อผิดพลาดในการท างาน               
  6.2 ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างานจนท าให้ราชการ
เสียหาย               
  6.3 มีความแม่นย าถูกต้องในกฎ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ในงานท่ีปฏิบัติ               

รวม 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3  สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 2 คร้ังติดต่อกัน        ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามท่ีก าหนด 
 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(     )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ  60) 
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงรอ้ยละ  60) 
          (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………………………….….……… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
          ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(     )  ไม่สมควรแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 
 
 
                                                           ลงช่ือ………………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                 (………………………………….) 
                                                           ต าแหน่ง………………………………………..…. 
                                                           วันท่ี………เดือน………………...พ.ศ………… 
 
 

 
 
 
 
 

 


