
 
                                                         
           

              
     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 

              เรือ่ง   รับสมคัรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
                       ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
                                              ------------------------------------ 
 

                    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
และที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา 
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริม 
การเกษตร ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จึงรับสมคัรคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. ตาํแหน่งทีร่บัสมัคร หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
  1.1  ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ) 
ตําแหน่งเลขที่ 10 
  1.2  ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เช่ียวชาญ) ตําแหน่งเลขที่ 988 
  1.3  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินคา้เกษตร (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1146  
   หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

2. คุณสมบตัขิองผูส้มัคร 
  2.1  เป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2.2  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. และ 
   2.3  ดํารงตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใดมาแล้วตามท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด ดังต่อไปน้ี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
         2.3.1 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
 (1)  ผู้อํานวยการกอง ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ประสบการณ์ในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) หรือ 

(2) หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์ ชํานาญการพิเศษ และดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ประสบการณ์ในสายงานท่ีจะแต่งต้ังหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ัง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
 
                2.3.2 ตําแหน่ง
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           2.3.2 ตําแหน่งผูท้รงคณุวุฒ ิ
  (1)  รองอธิบดี 1 ปี (ประสบการณ์ในสายงานที่จะแต่งต้ังหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) หรือ 
 (2)  ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/เขต ระดับสูง 2 ปี (ประสบการณ์ในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) หรือ 

(3) ผู้เช่ียวชาญ 2 ปี (ประสบการณ์ในสายงานทีจ่ะแต่งต้ังหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

2.4  มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังตามคุณวุฒิ 
ของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ดังน้ี 
         2.4.1 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
 -  คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จํานวน 9 ปี 
 -  คณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  จํานวน 7 ปี 
 -  คณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  จํานวน 5 ปี 
         2.4.2  ตําแหน่งผูท้รงคณุวุฒ ิ
 -  คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จํานวน 10 ปี 
 -  คณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  จํานวน 8 ปี 
 -  คณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  จํานวน 6 ปี 
ทั้งน้ี บุคคลดังกล่าวจะต้องได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง หรือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานทีจ่ะแต่งต้ังมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณทีี่ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแต่งต้ัง 
หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ัง มานับรวมเป็นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
ให้ครบ 1 ปีได้ (โดยจัดทํารายละเอียดลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานที่จะนํามานับระยะเวลา 
เก้ือกูลเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา) 
 

3. การรบัสมัครคดัเลือกบคุคล 
  3.1  ระยะเวลาการรบัสมัคร 
 ต้ังแต่วันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 
  3.2  เอกสารประกอบการรบัสมัคร 
 (1)  แบบพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
     (ในกรณมีีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งไม่ครบตามคุณสมบัติทีกํ่าหนดให้จัดทาํ 
รายละเอียดลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานที่จะนํามานับระยะเวลาเกื้อกูลเพ่ิมเติม) 
 (2)  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
     (3)  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (สรุปย่อรายงานการวิจัยหรือผลการศึกษา) 
จํานวน 2 เรื่อง  (เอกสารหมายเลข 3)  
 (4)  ข้อเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน์) (เอกสารหมายเลข 4) 
 (5)  เอกสารวิชาการ (สรุปย่อ/บทคัดย่อ) จาํนวน 1 เรื่อง  (เอกสารหมายเลข 5) 
 (6)  เอกสารเผยแพร่ที่เก่ียวข้องกับสายงานที่จะขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างน้อย 2 เรื่อง 
(เอกสารหมายเลข 6) 
            โดยให้ ...



- 3 - 

  
 

   โดยให้ผู้ที่มีคณุสมบัติเป็นไปตามประกาศและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้จัดทํา
เอกสาร จํานวน 6 ชุดต่อตําแหน่ง (ต้นฉบับ 1 ชุด และสาํเนา 5 ชุด) สง่ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยนับวันที่สํานักงานเลขานุการกรมประทับรับเรื่อง ทั้งน้ี หากผู้สมัครรายใดส่ง
เอกสารการสมคัรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด หรือจัดส่งไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุหรือภายหลังตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติ 
ไม่ครบตามที่กําหนด กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาคัดเลือก 
 

4. วิธีการคดัเลือกบคุคล 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นผู้ดําเนินการประเมินบุคคลในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 
 4.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง (สรุปย่อรายงาน  30 คะแนน 
การวิจัยหรือผลการศึกษา) และเอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (สรุปย่อ) พิจารณาจาก 
ขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน ประโยชน์ของผลงาน 
 4.2 ความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน   30 คะแนน 
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงาน ความอาวุโสในสายงานน้ัน 
 4.3 เอกสารเผยแพร่ที่เก่ียวข้องกับสายงานที่จะขึ้นดํารงตําแหน่ง  10 คะแนน 
อย่างน้อย 2 เรื่อง พิจารณาจากขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน 
ของผลงานและประโยชน์ของผลงาน 
 4.4 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พิจารณาจาก  10 คะแนน 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมัน่เพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ 
 4.5 ข้อเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน์)     10 คะแนน 
 4.6 สมัภาษณ์        10 คะแนน 
                  รวม   100 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตดัสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ดังน้ี 
            5.1 คะแนนรวม ต้ังแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป 
                     5.2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ในกรณีที่คะแนนเทา่กัน ให้เรียงลาํดับของ 
คะแนนตามขอ้ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 ตามลําดับ 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคดัเลือก 
  6.1  กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ทราบโดยทัว่กัน 
  6.2  ให้ผู้ได้รบัการคัดเลือกส่งผลงานที่จะเสนอเข้ารับการประเมินไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 
1 ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก หากพ้นกําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
            6.3 กรมส่งเสริม ...
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รายละเอียดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน  
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) ตําแหน่งเลขที ่10 

 (แนบทา้ยประกาศกรมสง่เสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) 
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตาํแหนง่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะและกําหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอ่ืน ๆ รวมท้ังการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีทีม่ีการทุจริต  
ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินความเสี่ยงของการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3. วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงโครงการในระดับ 
กลยุทธ์ของกรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การติดตาม และการประเมินผล 
 4. ให้คําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ช้ีแจงและตอบปัญหาที่สาํคัญเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยงแก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
 5. กํากับดูแลการสอบทานการจัดทําฐานข้อมูลหรือสารสนเทศและการเก็บรักษาที่เก่ียวกับงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมสง่เสริมการเกษตร 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

------------------------------------------ 



- 6 - 

  
รายละเอียดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพฒันาเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร  
(นักวิชาการสง่เสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตําแหน่งเลขที่ 988 

(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) 
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตาํแหนง่ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ และการจัดมาตรฐานองค์กรเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการขององค์กรแต่ละประเภท 
 2. ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับเทคนิคการพัฒนาผู้นําเกษตรกร 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
 3. ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรและองค์กร 
เกษตรกร 
 4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุมเจรจาและประสานความร่วมมือทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

------------------------------------------ 



- 7 - 

  
รายละเอียดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ตําแหน่งผูท้รงคณุวุฒดิ้านพฒันาระบบการผลติสนิคา้เกษตร 
(นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ตําแหน่งเลขที่ 1146 

(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) 
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตาํแหนง่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบรูปแบบและมาตรการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะของการบูรณาการ 
เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงานส่งเสริมและจดัการการผลิตให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านผลผลติ คุณภาพ และต้นทุนการผลติ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลติตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของเกษตรกร และสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการรวมตัวกันทาง 
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่าง ๆ  
 2. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการส่งเสริมการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และพัฒนาด้านการผลิต และการบริหารจัดการการผลิตพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี สถานการณ์ภายใน 
ประเทศ และต่างประเทศ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อ
เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. พัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ  ในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรที่เก่ียวข้อง 
และมีผลกระทบต่อการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง 
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การแข่งขันทางการค้าของโลก การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
นํามาบูรณาการและสังเคราะห์ให้เป็นองค์รวมของการส่งเสริมและจัดการการผลิตสําหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม 
การเกษตรนําไปส่งเสริมให้เกษตรกรทําการผลิตได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
 4. ให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิเคราะห์ วินิจฉัย ด้านการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านระบบการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม 
 5. เป็นผู้แทน/ผู้นําด้านวิชาการในด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตสนิค้าเกษตรของส่วนราชการ 
ในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิต 
สินค้าเกษตรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

------------------------------------------ 
 



 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพ่ือเล่ือนและแตง่ตั้งให้ดาํรงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ/ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ของ 
 
 
 

.............(ช่ือ/สกุล)............. 
 

..................(ตําแหน่ง)................. 
 

..................(หน่วยงานที่สังกัด)................. 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง .................................. 

ด้าน .................................................. ตําแหน่งเลขที่ .................................. 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบคุคล 

 
๑)  ช่ือ (ผู้ขอรับการคัดเลือก)................................................................................................................ 
 
๒)  ตําแหน่ง (ปัจจุบัน).................................................. ตําแหน่งเลขที่............................................. 

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม................................................................................................................................. 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก................................................ กรม.......................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ..................................ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่.......................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน....................บาท  

 
๓)  ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง..........................ด้าน........................................................ 
     ตําแหน่งเลขที่ .................. 
 
๔)  ประวัติส่วนตัว (จากก.พ. ๗) 

เกิดวันที่................ เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 
อายุราชการ...................ปี.......................เดือน 

 
๕)  ประวัติการศึกษา 
  คุณวุฒิและวิชาเอก                       ปีที่สําเร็จการศึกษา                สถาบัน 
ปริญญา/ประกาศนียบัตร 
.................................................................       ..................................     .......................................... 
.................................................................       ..................................     .......................................... 
.................................................................       ..................................     .......................................... 
๖)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต.............................................) 

วันออกใบอนุญาต..................................................... วันหมดอายุ............................................... 
 

 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 



 
๒ 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบคุคล 

 
๗)  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่ง 
ในสายงานต่าง ๆ) 
วันเดือนปี                      ตําแหน่ง                        อัตราเงินเดือน              สังกัด 
 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 
 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 
 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 
 ....................     ...................................................     ...............................    .............................. 
 

๘)  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 ปี           ระยะเวลา                          หลักสูตร                                 สถาบัน 

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

๙)  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๗ 
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ 
เป็นต้น) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

-  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)....................................................(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
(..........................................) 

(วันที่)............./................/.................. 
 

 

หมายเหตุ ข้อ ๑ – ๙ ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกข้อมูลและหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
    เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 



๓ 
 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 
 ๑. คุณวุฒิการศึกษา 

 (  )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา ๕๖ 

 
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากําหนดไว้) 

 (  ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนญุาต ................)    
 (  ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 

 
๓.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

 (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 (  )  ไม่ครบแต่จะครบกําหนดในวันที่...................................... 

 
๔.  ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 

(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
เก้ือกูลด้วย) 
 (  ) ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (  ) ไม่ตรง 
 (  )  ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
 (  )  ...................................... 

 
๕. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง) 

 (  ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน ๒ ขัน้ 
 (  ) เท่ากับขั้นตํ่า 
 (  ) สูงกว่าขั้นตํ่า 
 
 
 

 



๔ 
 

ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 

 (  ) อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..............................................................................................) 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                            ตําแหน่ง)  (.............................................) 
                                 (ตําแหน่ง) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่/ 

(วันที่)............./................/.................. 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือ ............................................................................................................................................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง............................................ ด้าน.................................................... 
 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

 
๑.  ความรับผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง 
  อย่างมีประสทิธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
  หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเช่นงานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
  ก็พยายามปรบัปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อยๆหรืองานใดที่พบว่า 
  มีปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้ง 
  ไว้จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ํา ๆ อีก 

 
๒.  ความคิดรเิริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และ 
สามารถปฏิบัติได้ 

- แสวงหาความรู้ใหม ่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 

- ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
  และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
- สนใจในงานที่ย่ิงยากซับซ้อน 
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

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

 



๒ 
 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

 
๓. การแก้ไขปญัหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(ไม่ใช้ความรู้สกึของตนเอง) 
 

๔.  ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- รักษาวินัย 
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
  ข้าราชการพลเรือน 
 

๕. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
  ผู้รับบริการ และผู้ที่เก่ียวขอ้งได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง 
  ชัดเจนโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความ 
  ก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
- นําความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

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

 



๓ 
 

ตอนท่ี ๑ รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

 
๗.  วิสัยทัศน ์(Vision - เป็นคุณลักษณะทีจ่าํเป็นสําหรับตําแหน่งต้ังแต่ 

ระดับ ๙ ขึ้นไป) พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น 
- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล 
- กําหนดกลยุทธ์และวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

 

 
15 

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

รวม ๑๐๐  

 



๔ 
 

ตอนท่ี ๒ สรปุความเหน็ในการประเมิน 

 
ความเห็นของผู้ประเมิน 

(  ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(  ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถงึร้อยละ ๖๐) 

(ระบุเหตุผล)........................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือผู้ประเมิน)..................................................... 
(.....................................................) 

(ตําแหน่ง)..................................................... 
(วันที่)............./................../.................. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ * 
(  ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(  ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการดังน้ี ........................ 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือผู้ประเมิน)..................................................... 
 (.....................................................) 

(ตําแหน่ง)..................................................... 
(วันที่)............./................../.................. 

 
 

 
* หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้อํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เป็น 
ผู้พิจารณาให้ความเห็นในส่วนนี้ด้วย 



             เอกสารหมายเลข ๓ 
 

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผา่นมา (สรุปย่อรายงานการวิจัยหรือผลการศึกษา) 
(เรื่องละไม่เกนิ 3 หนา้กระดาษ A4 เสนอ จํานวน 2 เรื่อง เรียงลําดบัตามความสาํคญั) 

เรื่องที่ 1 
1. ช่ือผลงาน ....................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน ............................................................................................................. 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ............................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................................... 
4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
5. การนําไปใช้ประโยชน์ ...................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ .................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
7. ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) .................................................................................................................................... 
 
    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      ลงช่ือ ................................................ 
                                                                (.........................................................) 
                 .........../............../............. 

 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องกับ 

ความเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 
   ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 

 

 
 
* ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน ให้นําเสนอในรปูแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดขึ้น ระบุ    
  ผลสําเร็จของงาน ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานน้ันหรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางานมิใช่เป็นเพียง 
  การรวบรวมผลงานย้อนหลงั 
เรื่องที่ 2 (ให้จดัทํารายละเอียดเช่นเดียวกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเรื่องที่ 1)

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

ผู้ร่วมดําเนินการ 

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

ผู้ร่วมดําเนินการ 

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

ตําแหน่ง .................................................... 
............/............/............. 

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

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

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
............/............/............. 



            เอกสารหมายเลข 4 
 

ข้อเสนอแนวความคดิเกี่ยวกบัวิสัยทัศน ์
(ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 

 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................ 
 
บทวิเคราะห์/แนวความคดิ โดยสรปุ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อพฒันางาน 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ .............................................. 
                     (.................................................) 
                       ผูเ้สนอแนวคิด 
                                                                                    ........../............/........... 
 
 
* ข้อเสนอแนวคิด แผนงาน หรือวิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ของตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลอืก และต้องเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ หรอืแผนงานที่จะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน 
  ในตําแหน่งทีจ่ะเข้ารับการคัดเลือกรวมท้ังควรเป็นแนวคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 



            เอกสารหมายเลข 5 
 

เอกสารวิชาการ  
(สรุปย่อหรือบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เรื่อง) 



 
            เอกสารหมายเลข 5 

 
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกบัสายงานทีจ่ะขึ้นดาํรงตาํแหนง่อย่างนอ้ย 2 เรื่อง  

(ให้แนบมาพร้อมกับเอกสารน้ี เช่น รายงานประจําปี เอกสาร วารสารต่าง ๆ การเสนอต่อที่ประชุม  
เอกสารประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์  

เป็นต้น ทั้งน้ี ต้องมีช่ือผู้ส่งผลงานปรากฏ) 
 




