






























 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 
 

ของ 
 
 

.............. (ชื่อ/สกุล) .............. 
 
 

.................... (ตําแหนง.................... 
 
 

.................... (หนวยงานท่ีสังกัด) .................... 
 

 
เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง……………………….ตําแหนงเลขที…่….. 

…………………..(หนวยงาน)………….……….. 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 

 

1.  ช่ือ - สกุล (ผูขอรับการคัดเลือก)………..…………………………………………………………………………………. 

 

2.  ตาํแหนง (ปจจุบัน)………………………………ตําแหนงเลขท่ี ………………… 

     งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………….   

     กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………………………………………กรม……………………………………………. 

     ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี……….…………………ดํารงตาํแหนงระดับปจจุบันเม่ือวันท่ี…………………….. 

     อัตราเงินเดือนปจจุบนั ………………….. บาท   

 

3.  ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตาํแหนง ………………………………………. ตําแหนงเลขท่ี …………………….. 

     งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………….   

     กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………………………………………กรม……………………………………………. 

 

4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 

     เกิดวันท่ี ……….. เดือน …………………………………….. พ.ศ. ………………………………  

     อายุราชการ …………………….. ป ……………. เดือน 

 

5.  ประวัติการศึกษา 

     คุณวุฒิและวิชาเอก   ปท่ีสําเร็จการศึกษา   สถาบนั 

     (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถามี)  (ช่ือใบอนุญาต…………………………………) 

     วันออกใบอนุญาต…………………………………….วันหมดอายุ…………………………….. 
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ติดรูปถาย 



 

ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

 

7.  ประวัติการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้ง 

     ใหดํารงตาํแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนแตละระดับ  และการเปล่ียนแปลงในการดาํรงตําแหนง 

     ในสายงานตางๆ 

     วัน เดือน ป        ตาํแหนง         อัตราเงินเดือน         สังกัด 

     ………………..      ………………….     ………………………………….    …………………………………………….. 

     ………………..      ………………….     ………………………………….    …………………………………………….. 

 

8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป  ระยะเวลา   หลักสูตร       สถาบัน 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

 

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7 

     เชน เปนหัวหนาโครงการ  หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร   

     อาจารยพิเศษ  เปนตน) 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี ้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)………………………………………(ผูขอรับการคดัเลือก) 

      (……………………………………………) 

                                                    วันท่ี ………. เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

 

 

หมายเหต ุ ขอ 1-9 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และฝายบริหารทั่วไป/หนวยงาน 

การเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 

 (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 (   )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 

 (   )  ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต……………………………) 

 (   )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 

 

3.  ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

 (   )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (   )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี…………………………………………….. 

 

4.  ระยะเวลาข้ันต่ําในการดาํรงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

     (ใหรวมถึงการดํารงตาํแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

       หรือเก้ือกูลดวย) 

 (   )  ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 

 (   )  ไมตรง  

 (   )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 

 (   )  …………………………………………………………………… 

 

5.  อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่าํของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 

 (   )  ต่าํกวาข้ันต่ําไมเกิน 2 ข้ัน 

 (   )  เทากับข้ันต่ํา 

 (   )  สูงกวาข้ันต่ํา 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล (ตอ) 



 

   สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (   )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนนิการตอไปได 

 (   )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนนิการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

         เปนผูพิจารณาในเร่ืองระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

 (   )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล……………………………………………………………………………..) 

 

     (ลงช่ือ)……………………………………………..(ผูตรวจสอบ) 

 (………………………………………………………) 

     (ตําแหนง) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป/ 

      ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 

      วันท่ี ………..เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 

 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 



ช่ือ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง…………………………………………………………………………………………..………. 

 

ตอนที่  1  รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ไดรับ 

 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ  

   อยางมีประสิทธิภาพ 

     - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผดิพลาด 

     - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึนและหรือแกไขปญหา  

        หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 

        ก็พยายามปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนไปอีกเร่ือยๆ หรืองานใดท่ีพบวา 

        มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว 

        จนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก 

2. ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธดีําเนนิการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

     - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 

        ปฏิบัตไิด 

     - แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 

        งานของตน 

     - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดดัแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

        และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

     - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 

     - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 

     - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัตไิดหลายวิธ ี

     - เลือกทางปฏิบตัิในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก 

        ของตนเอง) 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

..……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. 
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ไดรับ 

 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  

     - รักษาวินัย 

     - ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 

     - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 

        ของขาราชการพลเรือน 

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 

     - ส่ือสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคบับัญชา เพ่ือนรวมงาน  

        ผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

     - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจได 

        อยางชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤตกิรรม  เชน 

     - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือส่ิงท่ีเปนความกาวหนา 

        ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

     - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 

     - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

        ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. คุณลักษณะอ่ืนๆ  

     ……………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

- 

 

 

……….. 

 

 

 

 

…………. 

 

 

 

 

…………. 

 

 

 

 

 

………….. 

 

 

รวม 

 

100 

 

………. 

 

หมายเหต ุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะท้ังหมดขางตนเพ่ือใชในการประเมิน 

     หรือจะกําหนดคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะใดๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนด 

     ขางตนได และใหกําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
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ตอนที่  2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

   ความเห็นของผูประเมิน 

      (   )  ผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 

      (   )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

     (ระบุเหตผุล)………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

          (ลงช่ือผูประเมิน)………………………………………………….. 

       (………………………………………………………..) 

          (ตําแหนง)…………………………………………………………….. 

            วันท่ี………..เดือน………………………………พ.ศ………….. 

 

   ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1 ระดับ 

      (   )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน  

              (   )  ผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 

              (   )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

      (   )  ไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน  

              (   )  ผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 

              (   )  ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

   โดยไดรับผลการประเมิน ดังนี้ (ใหทําการประเมินท้ังกรณีเห็นดวยและไมเห็นดวย ) 

              1.ความรับผดิชอบ   (30 คะแนน)                    คะแนนท่ีไดรับ …………คะแนน 

     2.ความคดิริเร่ิม      (20 คะแนน)                    คะแนนท่ีไดรับ …….….คะแนน    

              3.การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (20 คะแนน)  คะแนนท่ีไดรับ …….….คะแนน 

     4.ความประพฤติ     (10 คะแนน)                    คะแนนท่ีไดรับ …….….คะแนน 

              5.ความสามารถในการสื่อความหมาย (10 คะแนน)คะแนนท่ีไดรับ …….….คะแนน 

              6.การพัฒนาตนเอง  (10 คะแนน)                    คะแนนท่ีไดรับ …….….คะแนน 

     7.คุณลักษณะอ่ืนๆ   ………………………………………………………………………………………………..     

    รวม (100 คะแนน)   ………………..   คะแนน 

                                                        (ลงช่ือผูประเมิน)………………………………………………….. 

       (………………………………………………………..) 

          (ตําแหนง)…………………………………………………………….. 

            วันท่ี………..เดือน………………………………พ.ศ…………..       
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ตอนที่  2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

 

ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57 (กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบญัชาท้ัง 2 ระดับแตกตางกัน) 

      (   )  ผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………….. 

     …………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….          

      (   ) ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………… 

     …………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

      (……………..……………………………………………………..) 

          (ตําแหนง)…………………………………………………………….. 

            วันท่ี………..เดือน………………………………พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

   

 

หมายเหตุ  - กรณีท่ีผูบังคบับัญชาท้ัง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอกผลงานเพ่ือ 

ขอรับการประเมินได 

      - สวนภูมิภาค ผูประเมินคือนายอําเภอ/เกษตรอําเภอ/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย   

สําหรับผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดบั คือเกษตรจังหวัด 

      - สวนกลาง ผูประเมินคือ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย สําหรับผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไป 1 ระดับ คือ ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

               - ผูมีอํานาจตามมาตรา 57 สวนภูมิภาค คือผูวาราชการจังหวัด  

และสวนกลาง คือ อธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร 

เอกสารหมายเลข 3 



ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 

                              (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เร่ือง) 

 

1. ช่ือผลงาน ................................................................................................................... 

2. สรุปสาระและข้ันตอนการดาํเนินงาน.........................................................................………… 

3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ระบุ วัน/เดอืน/ป)................................................................       
    ...........................................................................................................................……… 

4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ).................................................................……. 

 ...........................................................................................................................…….. 

5. การนําไปใชประโยชน..............................................................................................……… 

 ........................................................................................................................…………. 

6.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ.........................................................................………………. 

 .........................................................................................................................………… 

7.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี).............................................……...............................................… 

 

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

         ลงช่ือ ............................................. 

      (..........................................) 

            ........../.........../............ 

 

  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนนิการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ

ความเปนจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ ..........................   ลงช่ือ .................................. 

               (............................)            (..................................) 

                   ผูรวมดําเนินการ                          ผูรวมดําเนินการ 

 

  ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง 

ทุกประการ 

ลงช่ือ ...............................   ลงช่ือ ..................................         

    (...................................)     (.........................................) 

ตําแหนง...............................      ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือ
เทียบเทา 

........./........../................       ........./........../................ 

      (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 

ผลงานที่ผานมาเปนผลสําเร็จของงาน ใหนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น 

ระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชนที่เกิดจากผลงานน้ันหรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางาน 

มิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 



ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เร่ือง) 

 

   ช่ือเร่ือง ........................................................................................... .......................... 

 

บทวิเคราะห/แนวความคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

โดยสรุป (ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ) 

………………….…………………………...............................................................………………… 

.............................................................................................................…...............….. 

 ................................................................................................................................… 

ขอเสนอเพ่ือพัฒนางาน 
1.  

2.  

3.   

‐  

‐  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  

2.  

3.   

‐  

‐    

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  

2.  

3.   

‐  

‐    

 

 

 

         ลงช่ือ ............................................. 

        (.....................................) 
                         ผูเสนอแนวคดิ 

         .........../...................../................... 
 

 
    ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวความคิด/   

    วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะเขารับการคดัเลือก (หนาที่   

    ความรับผิดชอบสามารถ Download  ไดจาก http://www.person.doae.go.th) และตองเปนแนวคิด    

    วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือกรวมทั้ง 

    ควรเปนแนวคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  




