


ลําดับ เลขที่
ที่ ตําแหน่ง
1 6575 หัวหน้ากลุ่ม คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพ่ือให้เข้ารับการประเมินผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู
(ตําแหน่งว่าง) รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯ ท่ี กษ 1002/ว 1025 

ลว.24 ส.ค.52 ท่ี กษ 1002/ว 242 ลว.12 มี.ค.57 ประกาศ 
2 4779 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลว.17 ส.ค.58 เรื่อง กําหนด

สํานักงานเกษตรอําเภอร่อนพิบูลย์ หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สูงข้ึน และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลว.12 ต.ค.60 
(ตําแหน่งว่าง) เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน สามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี 
http://www.person.doae.go.th ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบและ
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก จํานวน 6 ชุด ต่อตําแหน่งท่ีจะคัดเลือก 1
ตําแหน่ง ตามแบบฟอร์มฉบับปัจจุบันปรับปรุง วันท่ี 16 เม.ย.58

(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารการคัดเลือก)
1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันปิดรับสมัคร
2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ
   ในอนาคตของตําแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 
   ผลงานท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับ การคัดเลือก 
   และมีคําสั่งแต่งต้ังให้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่งใดมาก่อน
4. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงาน หรือแนวคิดของผู้อื่น ท้ังนี้
   หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
   ของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงานการลอกเลียนผลงาน 
   หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือมี
   การจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น
   ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม
   มาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  
   ลว. 12 เม.ย.42 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณา คําขอ

   ประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย
    แก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
5. ผลงานท่ีผ่านมา และแนวความคิด ต้องมีเนื้อหา
    ครบทุกหัวข้อ ตามที่แบบฟอร์มกําหนด

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ทั่วไป) เพิ่มเติม จํานวน 2 ตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือ ที่ กษ 1002/ ว 576  ลงวันที่ 11 เมษายน  2561)

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
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ลําดับ เลขที่
ที่ ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

6. ผลงานท่ีผ่านมา ในข้อ 7 ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) ให้ระบุ

    ชื่อ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ และสัดส่วนของผลงานเป็น

    ร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการให้ระบุไว้ว่า 

    ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ ให้ระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ

    และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ

    ให้ระบุไว้ว่า ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ 



หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

1. หวัหนา้กลุ่ม (นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตรชาํนาญการพเิศษ) กลุ่มสง่เสริมและพฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจังหวัด 
 ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน ควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประสานการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรหมู่บ้าน พัฒนา
บุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ประสานการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานใน
หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการพเิศษ  สาํนักงานเกษตรอําเภอ 
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และเกษตรกร 
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็น
ระบบในการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และการพัฒนาการผลิตพืชของอําเภอ ควบคุม กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร  ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพ้ืนที่  
การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



(ฉบับปัจจุบัน  ปรับปรุง วันท่ี 16 เมษายน 2558) 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

.................(ชื่อ-สกุล)................ 

 

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

 

.....................(หน่วยงานท่ีสังกัด)................... 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................ตําแหน่งเลขที่............ 

.........................หน่วยงาน.......................  

 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

ช่ือ – สกุล  (ผูข้อรับการคัดเลือก)..........................................................................................................       

ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)....................................................................... ตําแหน่งเลขที่ ................................. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อวันที่ ............................. ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่ ............................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง ..................................................... ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ปี ............................ เดือน ............................... 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
.............................................. 

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

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

 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 

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

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

             
             สถาบัน 
 
………………………………………. 

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

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

6. 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ช่ือใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................       

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ 

       วัน เดือน ปี 
.....................................   
...................................... 
..................................... 
..................................... 

        ตําแหน่ง 
.....................................       
...................................... 
..................................... 
......................................      

 อัตราเงินเดือน 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………        
    

          สังกัด 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
       ปี 

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

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

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

  ระยะเวลา
..............................    
............................ 
 ............................      
 

               หลักสูตร 
……………………..………………….……….. 
……………………………..………..………….. 
………………………………..…..…………… 

        สถาบัน 
……………………………... 
……………………………..    
……………………………...    

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7  
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรตําบลดีเด่น  เกษตรอําเภอดีเด่น 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงช่ือ) .............................................. (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
         (….........................................) 
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
 

 

หมายเหต ุ ข้อ 1 – 10 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงาน 
  การเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ากําหนดไว้) 
 (  ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบกําหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ีนที่เก่ียวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย) 

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

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง) 
 (  ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นตํ่า 
 (  ) สูงกว่าขั้นตํ่า 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล (ต่อ) 
 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

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

   (ลงช่ือ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ตําแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจา้หน้าท่ี   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคล 

ช่ือ ........................................................................................................................................................................ 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................... 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 
 
 

 

 

 
 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

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

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



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

6. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึก 
      ของตนเอง) 
 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รกัษาวินัย 
    - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
      ของข้าราชการพลเรือน 
 

 

 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

 

 

 

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

. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
      ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
   และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

 

10 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

.  

รวม 100 ................ 

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

       (ลงช่ือผู้ประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ตําแหน่ง) .................................................. 
         วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหต ุ

- ส่วนภูมิภาค ผูป้ระเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
- ส่วนกลาง ผู้ประเมิน คือ ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้  ใหผู้ป้ระเมินระบคุวามสมควร / เหตผุลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชดัเจน 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 
 

ผลงานทีเ่ปน็ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 
(เสนอผลงานทีผ่่านมาย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี จํานวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

 
1. ชื่อผลงาน ...................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและขัน้ตอนการดาํเนินงาน ........................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ........................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสาํเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ) …………………………………………..……………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การนาํไปใชป้ระโยชน ์.................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู้ร่วมดําเนนิการ (ถ้ามผีู้รว่มให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดําเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส ่“ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ”) 
    7.1 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................     
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
            ผูร้่วมดําเนินการ              ผู้ร่วมดําเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
        ตําแหน่ง ....................................      ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
              ........../............../...........         ........../............../........... 
 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 
 ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน  ให้นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดขึ้น 

ระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานน้ันหรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางาน 
มิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 



ข้อเสนอแนวความคดิ/วิธกีารเพือ่พฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เร่ือง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

 

ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. 

บทวิเคราะห์/แนวความคดิเพื่อพฒันาหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้งโดยสรุป 
(ไม่ควรเกิน 1 หนา้กระดาษ) 
 ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ขอ้เสนอเพือ่พฒันางาน 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

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

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

 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวความคิด/ 
วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือก  (หน้าที ่
ความรับผิดชอบสามารถ Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเปน็แนวคิด 
วิสัยทัศน์  หรอืแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพฒันางานในตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือกรวมทั้ง 
ควรเปน็แนวคดิทีส่ามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิ 


