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      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
                 ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 

               (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29  มีนาคม  2565) 
    ******************************************* 
   การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  ให้ด าเนินการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง                      
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมิน 
         ผู้ขอประเมินต้องมีคุณสมบัติตามที่  ก.พ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
        1.1 คุณวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเป็นคุณวุฒิการศึกษาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
       1.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

 
คุณวุฒิ 

ระยะเวลา          
การด ารงต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 6  ปี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี  
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

5  ปี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

 4  ป ี

 

      1.3 ปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร           
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. หลักเกณฑ์ในการประเมิน  

    2.1 องค์ประกอบการพิจารณา  
         2.1.1 ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา  ประวัติการรับราชการ  ประวัติทางวินัย และ            
ผลการปฏิบัติราชการ 
         2.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยผู้บังคับบัญชา 
 
 

2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน... 
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         2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ส าเร็จที่เกิดจากงาน               
ในราชการและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
          2.1.4 อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  2.2 เกณฑ์การประเมินบุคคล 
           ก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ดังนี้ 

  2.3 วิธีการประเมิน 
                 ก าหนดวิธีการประเมินบุคคลจากองค์ประกอบตามข้อ 2.1 และผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี  
โดยมีรายละเอียดการประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
          การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
                           1) ความประพฤติ หมายถึง อุปนิสัย และความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติ              
ตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของส่วนราชการนั้น การรักษาวินัยข้าราชการจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  (25 คะแนน)          
         2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง ความตั้งใจในการท างาน ความมุ่งมั่นที่จะท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเป็นผลดี การไม่ละเลยต่องานรวมถึงความเต็มใจ และความกล้าที่จะรับผิด              
ต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย ๆ และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น                           
(25 คะแนน) 
 
 

3) ความอุตสาหะ... 

องค์ประกอบ คะแนน 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา  ประวัติการรับราชการ  ประวัติทางวินัย และ
ผลการปฏิบัติราชการ 

20 

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชา) 

30 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ส าเร็จที่ เกิดจากงาน
ในราชการและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์        
ของงาน 

50 

รวม 100 
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          3) ความอุตสาหะ หมายถึง ความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงานกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร (25 คะแนน) 
          4) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และยอมรับในความสามารถ                  
ของผู้ร่วมงานทุกระดับ (25 คะแนน)                    

       การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
                            1) ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้ความรู้ ความช านาญงาน
เพียงใดในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ (50 คะแนน) 
                            2) คุณภาพของผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเหมาะสมของผลงานในด้านเทคนิคและวิธีการ 
ความครบสมบูรณ์และความประณีตของผลงาน ประโยชน์ของผลงาน (50 คะแนน) 

                      ทั้งนี้ ผลงานที่จะน ามาประเมินนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดจากงานในราชการและตรงกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งเป็นผลงานที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถจะ
ประเมินได้ โดยให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาก าหนดประเภท จ านวนผลงานและลักษณะผลงาน             
ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง     
                    เกณฑก์ารประเมิน  
                             1)  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คะแนน 100 คะแนน และก าหนดคะแนนย่อยใน
รายการประเมินรายการละ 25 คะแนน ทั้งนี้ ก าหนดช่วงคะแนนรวมที่ได้รับเพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์คะแนน
ประเมินในองค์ประกอบ ที่ 2.1.2 ดังนี้   
          - ได้รับคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป      เท่ากับ  30 คะแนน 

          - ได้รับคะแนนรวม 70 – 79 คะแนน     เท่ากับ  25 คะแนน 
              - ได้รับคะแนนรวม 60 – 69 คะแนน     เท่ากับ  20 คะแนน 
           - ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน  เท่ากับ     0 คะแนน 
               2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนน 100 คะแนน โดยก าหนดให้ผลงาน              
ที่น ามาประเมินแต่ละงานมีคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน ส่วนคะแนนของแต่ละรายการประเมินให้ก าหนด                
ตามความส าคัญของลักษณะงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น ๆ โดยคะแนนที่ก าหนดนั้นเมื่อรวมกันแล้ว  
ต้องเท่ากับ 100 คะแนน  กรณีที่คณะกรรมการประเมินก าหนดผลงานที่จะน ามาประเมินมีจ านวนมากกว่า                
1 งานให้ถือค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของทุกงานเป็นคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้ ก าหนดช่วงคะแนนรวมที่ได้รับ                                                                         
เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์คะแนนประเมินในองค์ประกอบ ที่ 2.1.3 ดังนี้   
          - ได้รับคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป      เท่ากับ  50 คะแนน 

          - ได้รับคะแนนรวม 70 – 79 คะแนน     เท่ากับ  40 คะแนน 
              - ได้รับคะแนนรวม 60 – 69 คะแนน     เท่ากับ  30 คะแนน 
           - ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน  เท่ากับ    0 คะแนน  
 

2.4  การด าเนินการประเมิน... 
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   2.4  การด าเนินการประเมิน 
                            2.4.1 ผู้ประเมิน/ตรวจสอบ 
                                     1) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในส่วนของคุณสมบัติของบุคคล 
ตามแบบประเมินส าหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ตอนที่ 2) 
                                     2) ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ าย หรือเทียบเท่า และ
ผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเท่า ของผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ตามแบบประเมินส าหรับการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ก าหนด (ตอนที่ 3) 
                                      3) ให้คณะกรรมการประเมินที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง เป็นผู้ให้
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ตามแบบประเมินส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด   
                            2.4.2 ขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 
                                     1) ให้หน่วยงานส ารวจบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จัดท าแบบ
ประเมินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
                                        2) ให้ผู้ขอรับการประเมิน กรอกข้อมูลเบื้องต้นตามแบบประเมินที่ก าหนด (ตอนที่ 1) 
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน 
                                      ในกรณีที่เห็นสมควร หน่วยงานการเจ้าหน้าที่อาจจะด าเนินการกรอกข้อมูลข้อใด
ข้อหนึ่งแทนผู้ขอรับการประเมินก็ได้ 
                                     3) ให้หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล ตามแบบประเมินตอนที่ 2 โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง              
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามที่ ก .พ. หรือ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร                  
ก าหนดเพ่ิมเติม ได้แก่ อัตราเงินเดือนของผู้ขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่จะประเมิน หากผู้ ขอรับ                 
การประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินด าเนินการ
ประเมินในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ตามแบบประเมินที่ก าหนด (ตอนที่ 3)  ต่อไป        
                                  กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินในส่วนของคุณสมบัติของบุคคล 
ไม่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาประเมินในส่วนที่เหลืออีก 
                                  ในกรณีที่เห็นสมควรอาจจะให้ผู้ ขอรับการประเมินกรอกข้อมูลเบื้องต้น                 
ตามแบบประเมินตอนที่ 1 และผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลตามแบบประเมินตอนที่ 3 ก่อน  แล้วจึงส่งให้หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ตามแบบประเมินตอนที่ 2 ในภายหลังก็ได้ ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

4) เมื่อผู้บังคับบัญชา... 
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                                    4) เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและ
ผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเท่าของผู้ขอรับการประเมินด าเนินการประเมินในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ตามแบบประเมินตอนที่ 3 แล้ว ให้ส่งแบบประเมินกลับคืนมาให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน และให้
ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดของแบบประเมินตั้งแต่ตอนที่ 1 – 3  และเอกสาร
ผลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินตามแบบประเมินที่ก าหนด น าเสนอคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
            - กรณีผู้ขอรับการประเมินสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กอง หรือส านัก 
หรือส านักงานพ้ืนที่การเกษตรกรุงเทพมหานคร และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้ส่งแบบประเมิน      
ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการประเมิน 
            - กรณีผู้ขอรับการประเมินสังกัดหน่วยงานภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ส านักงานเกษตรจังหวัด ให้ส่งแบบประเมินไปยังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการเสนอ  
คณะกรรมการประเมิน 

                         การประเมินในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ในกรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเท่า  แตกต่างกัน                  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมินน าเสนอผู้บังคับบัญชาระดับกรมหรือเทียบเท่า เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด หากผู้บังคับบัญชาระดับกรมมีความเห็นให้ผ่านการประเมินในส่วนคุณลักษณะเฉพาะบุคคล            
ก็ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่ ก าหนดต่อไป                                
แต่ถ้าหากผู้ขอรับการประเมิน “ไม่ผ่าน”  การประเมินในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะบุคคลก็ไม่ต้องมี                    
การประเมินในส่วนของผลการปฏิบัติงาน 

    2.5  เกณฑต์ัดสินการประเมิน 
              ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน จะต้อง
เป็นผู้ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการประเมินในทุกองค์ประกอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
               2.6  การรายงานผลการประเมิน 
          2.6.1 กรณีการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินที่ส่วนกลาง ให้กองการเจ้าหน้าที่            
โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง แจ้งผลการประเมินไปยังกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 เพ่ือ เสนอ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
         2.6.2 กรณีการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ให้เสนอผลการพิจารณาไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 
ด าเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
 
 
 

3. การแต่งตั้ง... 
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3. การแต่งตั้ง 
  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาผู้ผ่านการประเมินที่คณะกรรมการประเมินเสนอ                 
หากเห็นว่าผู้ผ่านการประเมินเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งก็ให้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยให้แต่งตั้งได้                
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมิน รวมทั้งต้องเป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และ ที่ สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526  
 

หมายเหต ุ:  แบบประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

นางสาว............................................ 
ต าแหน่ง...................................................... 
สังกัด......................................................... 

กอง/ส านัก/สสก./จังหวัด.............................................. 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง............................ 
ต าแหน่งเลขท่ี...................  สังกัด....................................................... 

กอง/ส านัก/สสก./จังหวัด ................................ 
พ.ศ............... 

  
 
 
 



แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 
 

       เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
 
 1. ชื่อผู้รับการประเมิน………………………………………………………………………………………….........……..………………. 
 2. วุฒิการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………..........…… 
 3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………………...........……..……..ระดับ……………….....…….ต าแหน่งเลขที…่………………...... 
     ฝ่าย/ส านักงานเกษตรอ าเภอ…………………………........................................................................................... .    
     กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด…......................................................................…………………… 
     อัตราเงินเดือน …………………. บาท    (ปีงบประมาณ พ.ศ. ………………) 
 4. ต าแหน่งที่ขอประเมิน………………….................…………………ระดับ…….................….. ต าแหน่งเลขท่ี………….. 
     ฝ่าย/ส านักงานเกษตรอ าเภอ…………………………........................................................................................... .    
     กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด…......................................................................…………………… 
5. ประวัติส่วนตัว 
     เกิดวันที่… .. เดือน ………….. พ.ศ………… 
     อายุราชการ …… ปี ………เดือน            
 6. ประวัติการรับราชการ 
            วัน เดือน ปี                 ต าแหน่ง                 อัตราเงินเดือน                สงักัด 
             ………………              ……………………            ………………………          ……………………… 
             ……………….              ……………………            ………………………          …………………….. 
             ………………              ……………………            ………………………          ……………………… 
             ……………….              ……………………            ………………………          …………………….. 
 
 7. ผลการปฏิบัติราชการ (4 รอบการประเมิน) 
     7.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) ระดับ ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) ระดับ . 

     7.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) ระดับ ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) ระดับ . 

 8. ประวัติทางวินัย  

           ❑  เคยถูกลงโทษทางวินัย ................................................. เมื่อ ................................................. ...... 

           ❑  อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

           ❑  อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

           ❑  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
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9. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
     ….…………..……………………………………………………………………………………………………………..……..........………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………… 
     ….…………..………………………………………………………………………………….........…………………………..……………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 
     ….…………..…………………………………………………………………………………………………........…………..….…………. 
 
10. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะขอประเมิน 
     ….…………..……………………………………………………………………………………………………………..……..........………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………… 
     ….…………..………………………………………………………………………………….........…………………………..……………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 
     ….…………..…………………………………………………………………………………………………........…………..….…………. 
  
11.  ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
     ….…………..……………………………………………………………………………………………………………..……..........………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………… 
     ….…………..………………………………………………………………………………….........…………………………..……………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 
     ….…………..…………………………………………………………………………………………………........…………..….………….  
 
 
             
                                                 (ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                         (……………………………………………) 
                                                ต าแหน่ง………………………………………………............ 
                                                วันที่………….เดือน……………………….พ.ศ………………        
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ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่) 
 
1. คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       (   )   ตรง                   (   )   ไม่ตรง 
 
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 

1.1  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
               (   )…………….ปี                      (   ) อ่ืน ๆ………………………… 

1.2  อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
               (   ) ต่ ากว่าขั้นต่ า…….ขั้น           (   ) เท่ากับขั้นต่ า           (    ) สูงกว่าขั้นต่ า 
 
3. ประวัติในราชการ 
       (   )   เคยถูกลงโทษทางวินัย……….เมื่อ……………………………………… 
       (   )   ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
       (    )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
       (    )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
ผู้รับการประเมิน        (    ) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ 
                                   คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
                             (    ) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                                   แต่ไม่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
                             (   )  ไม่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                                   และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
                             (    ) อ่ืน ๆ ………………………………………………… 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)………………………………………………..……… 
                                                                     (…………………………………..……………..) 
                                                         ต าแหน่ง………………………………………………….….. 
                                                                        (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 
                                                         วันที่………เดือน…………………………..พ.ศ…………. 
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    ตอนที่ 3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม 
ก. การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า 
                              รายการประเมิน                               คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
1. ความประพฤติ 

       เป็นการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติดี 
     สว่นตัวตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ 
     แบบแผน และข้อบังคับของส่วนราชการนั้น ๆ 
     การรักษาวินัยข้าราชการจากประวัติส่วนตัว 
     ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 

25  

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
       เป็นการพิจารณาความตั้งใจในการท างาน 

     ความมุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเป็นผลดี      
     การไม่ละเลยต่องาน รวมถึงความเต็มใจและความกล้าที่จะ 
    รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ปัดความรับผิดชอบ    
    ง่าย ๆ และความจริงใจที่จะ ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น      

25  

3. ความอุตสาหะ 
       เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ 

     ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศ    
     เวลาให้กับทางราชการ ไม่เฉื่อยชาและมีความยันหมั่นเพียร 

25  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
             เป็นการพิจารณาความสามารถในการท างานร่วมกับ  
     ผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับ 
     ในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

25  

                           
                         คะแนนรวมส าหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ……………………… คะแนน 
 
 
 
                                                     ลงชื่อผู้ประเมิน  ………………………………………………………. 
                                                                         (……………………………………………………..) 
                                                     ต าแหน่ง………………………………………………………………  
                                                     วันที่………….เดือน…………………………….พ.ศ……….....… 
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ตอนที่ 3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ต่อ) (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
 
        ข. การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเท่า 
             (    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
             (    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
                     1. คะแนนความประพฤติ………………………………..….คะแนน 
                     2. คะแนนความรับผิดชอบต่อหน้าที่…………………….คะแนน 
                     3. คะแนนความอุตสาหะ…………………………………...คะแนน 
                     4. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อร่วมงาน 
                         อย่างมีประสิทธิภาพ…………………………….……….คะแนน 
                                  รวมคะแนนที่ได้รับ ............................... คะแนน       
 
 
                                                  ลงชื่อผู้ประเมิน ……………..............………………..………….. 
                                                                    ( ……………………………………….. ) 
                                                  ต าแหน่ง….......................………………………………………… 
                                                             วันที่…………..เดือน…………….พ.ศ…….. 
 
         ค. สรุปผลการประเมิน 
             คะแนนรวมที่ได้รับตามเกณฑ์คะแนนประเมินในองค์ประกอบ ที่ 2.1.2 ดังนี้   

           ได้รับคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป   เท่ากับ  30 คะแนน 

            ได้รับคะแนนรวม 70 – 79 คะแนน  เท่ากับ  25 คะแนน 

               ได้รับคะแนนรวม 60 – 69 คะแนน  เท่ากับ  20 คะแนน 

            ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ผลการปฏิบัติงานเร่ือง …………………………… 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
5.  ปัญหาอุปสรรค 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
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6.  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
7.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
                 ……………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
 
      ลงชื่อผู้ขอประเมิน ……………..............………………..………….. 
                                                                           (……..............…………………………………..) 
                                                    ต าแหน่ง ….......................………………………………….....……… 
                                                    วันที่…………..เดือน……..................……….พ.ศ. ….................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 




