






ล ำดับ ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่
1 200 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

กลุ่มติดตำมและประเมินผล เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กองแผนงำน     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
2 895 นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำร ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ส ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

3 11255 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
กลุ่มวิเครำะห์และวำงระบบข้อมูล (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)
ศูนย์สำรสนเทศ    1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับ

สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)
4 1470 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
จังหวัดนครรำชสีมำ (พืชสวน)    3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำก่อน 
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร
จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึน้ด ำรงต ำแหน่งใดมำก่อน

   4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
5 2707 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร และไม่ซ้ ำกัน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกีย่วกับเร่ืองคุณสมบัติ

ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกีย่วกับ
6 3101 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 

กลุ่มอำรักขำพืช น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน

ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
7 3568 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแม่แตง เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย

แก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกีย่วข้องตำมควรแก่กรณี  
8 3710 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดตรัง

บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

เพื่อเล่ือนขึน้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
(ส่งพร้อมหนังสือ ที่ กษ 1002/ว 912   ลงวันที่  13 ตุลำคม 2557)

ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ



ล ำดับ ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

9 4506 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนเหล่ือม เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จังหวัดนครรำชสีมำ     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
10 5007 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนนทบุรี http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
11 6011 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
12 6593 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองเพชรบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
จังหวัดเพชรบุรี ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำก่อน 
13 7385 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึน้ด ำรงต ำแหน่งใดมำก่อน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยโสธร    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกัน
14 7856 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกีย่วกับเร่ืองคุณสมบัติ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดรำชบุรี ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกีย่วกับ

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
15 7929 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอปำกท่อ ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
จังหวัดรำชบุรี ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
16 8100 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหนองม่วง ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
จังหวัดลพบุรี แก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกีย่วข้องตำมควรแก่กรณี  

17 8103 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี



ล ำดับ ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

18 8127 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำปำง     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

19 8941 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสงขลำ ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

20 10611 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเพ็ญ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)
จังหวัดอุดรธำนี    1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับ

สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)
   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำก่อน 
หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร
คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึน้ด ำรงต ำแหน่งใดมำก่อน
   4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
และไม่ซ้ ำกัน
   5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกีย่วกับเร่ืองคุณสมบัติ
ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกีย่วกับ
กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน
ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
แก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกีย่วข้องตำมควรแก่กรณี  



ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
1 5061 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร     เป็นข้ำรำชกำรทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส วิธีกำรคัดเลือกที ่กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ

ดูรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีห่นังสือกรมฯ ที ่กษ 1002/ว 1025
2 5157 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที ่

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสุคิริน http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

จังหวัดนรำธิวำส ทัง้นี้   ผู้ทีม่ีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

3 5790 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งทีจ่ะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี    1. ผลงำนทีผ่่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับ

สมัคร (ทัง้นี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)
4 5836 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรทีจ่ะด ำเนินกำร

กลุ่มอำรักขำพืช ในอนำคตของต ำแหน่งทีจ่ะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี    3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพือ่ขอประเมินมำก่อน 

หมำยถึง ผลงำนทีน่ ำเสนอต้องเป็นผลงำนทีไ่ม่เคยได้รับกำร
5 5850 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำก่อน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอยะรัง    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
จังหวัดปัตตำนี และไม่ซ้ ำกัน

   5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
6 5857 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ทัง้นี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอยะหร่ิง ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำน หรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกับ
จังหวัดปัตตำนี กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 

น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน
7 5875 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนทีน่ ำมำจัดท ำนั้น ไม่ใช่ผลงำน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอไม้แก่น ทีแ่ท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
จังหวัดปัตตำนี หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที ่นร 0707.3/ว5 ลงวันที ่12 

เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
8 7308 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต แก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแก่กรณี  
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ

บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล

เพือ่เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร (จังหวัดชำยแดนใต้)

(ส่งพร้อมหนังสือ ที ่กษ 1002/ว 912    ลงวันที ่  13  ตุลำคม 2557)

ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ









(ฉบับปจจุบัน ปรับปรุง วันที่ 1 กันยายน 2554) 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

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…………………………….. 

 

 

 

 

 
 
 

 
ติดรูปถาย 
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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  การตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล 

 

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. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    พิจารณาจาก 
- ความรูทางวชิาการที่ใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
- ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
- ความสามารถของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
4. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเกี่ยวของ 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดยีิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 
  หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 
   ก็พยายามปรับปรุงใหดยีิ่งข้ึนไปอีกเร่ือยๆ หรืองานใดท่ีพบวา 
   มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว 
   จนเกดิปญหาเชนนั้นซํ้าๆ อีก 

 

 

 

 

 

 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.……….. 
 
 

 
 

…………
. 
 
 

................ 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตอนที่  1 รายการประเมิน 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ไดรับ 
 
5. ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 
        ปฏิบัติได 
     - แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 
     - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
        และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
     - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
     - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 
 
6. การแกไขปญหาและการตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
     - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
     - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก 
        ของตนเอง)  
 
7. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  
     - รักษาวินัย 
     - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
     - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
        ของขาราชการพลเรือน 
 
 
 
 

 

 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  1 รายการประเมิน 

 
คะแนน

เต็ม 
 

 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

 
8. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - ส่ือสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  
        ผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
     - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจได 
        อยางชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือส่ิงท่ีเปนความกาวหนา 
        ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
     - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 
     - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
        ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
     และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน (ถามี) 
 

 
10 
 
 
 
 
 

10 

 
………… 

 
 
 
 
 

………… 

 

รวม 
 

100 
 

................ 
 

ความสมควร/เหตุผล......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

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

       (………………………………………………………..) 

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

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

หมายเหต ุ  
- สวนภูมิภาค ผูประเมินคือ เกษตรจังหวัด 
- สวนกลาง ผูประเมินคือ ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา 

ท้ังนี้  ใหผูประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแตละหัวขอใหชัดเจน 



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  


