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               หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่ง     
            ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

              (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่  29  มีนาคม  2565) 
    ******************************************* 

   การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ด าเนินการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมิน 
    ผู้ขอประเมินต้องมีคุณสมบัติตามที่  ก.พ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
   1.1 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งระดับปฏิบัติงาน 
  1.2 ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ก าหนด  

2.  หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล  

   2.1  องค์ประกอบการพิจารณา 
           2.1.1 ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ               
ผลการปฏิบัติราชการ 
            2.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
            2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้แก่ ผลงานส าคัญ หรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์                            ใน
ความสามารถ ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี 
               2.1.4 ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเพ่ือมุ่งประโยชน์ของทางราชการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ 

   2.2  วิธีการประเมิน 
            ประเมินโดยพิจารณาตามองค์ประกอบในข้อ 2.1 ทั้งนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร                    
อาจก าหนดวิธีการประเมินบุคคลเป็นอย่างอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร เช่น การสอบข้อเขียน 
การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอย่างอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้  
               ทั้งนี้ กรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้วิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี ให้ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนแต่ละองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
 
 

2.3  เกณฑ์การประเมิน... 
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   2.3  เกณฑ์การประเมิน 
         ก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม                
100 คะแนน ดังนี้ 
    

 
   2.4  เกณฑ์การตัดสิน 
          2.4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการประเมินในทุก
องค์ประกอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
           2.4.2 กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกหลายคนให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
          2.4.3 กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ได้รับคะแนน                    
ในองค์ประกอบที่ 3  4  2  และ 1 สูงกว่าตามล าดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

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 ด้วย 
 

หมายเหตุ :  แบบประเมินและขั้นตอนด าเนินการให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

 

 

องค์ประกอบ คะแนน 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา  ประวัติการรับราชการ  ประวัติทางวินัย  
และผลการปฏิบัติราชการ 

10 

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสม
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  

20 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  พิจารณาจากผลงานส าคัญ หรือผลงานที่ เป็นที่ประจักษ์                      
ในความสามารถ ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเก่ียวข้องกับต าแหน่งที่ขอประเมิน 

50 

4. ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณา โดยพิจารณาจากการด ารงหรือเคยด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัย             
อยู่เสมอ มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือมุ่งประโยชน์ของทางราชการ 
การได้รับรางวัลต่าง ๆ 

20 

รวม 100 



 
 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล 

เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

 

 

 

ของ 

 

 

ชื่อ-สกุล.................................................................... 

ต าแหน่ง ..................................................................................... 

ต าแหน่งเลขที่ ............. ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ..................................... 

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

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..................................................................................... 

ต าแหน่งเลขที่ ............. ฝ่ายบริหารทั่วไป/ส านักงานเกษตรอ าเภอ................................ 

กอง/ส านัก/สสก./ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด ............................................. 
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แบบประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล 

1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน 
ต าแหน่งปัจจุบัน                                          ระดับ                           ต าแหนง่เลขที ่    
ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ                                           

    กอง/ส านัก/สสก./ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน                            บาท   

2. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                                          ระดับ                         

ต าแหน่งเลขท่ี                       ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ                                         

กอง/ส านัก/สสก./ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด                                                กรม                                                          

3. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
   
   
   

4. ประวัติการรับราชการ (ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ระบุเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ) 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัด 
   
   
   
   
   
   

5. ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง 2 ปี) 

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

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

 
 
 

ติดรูปข้าราชการ 
 ปัจจุบัน ขนาด 

1x1.5 นิ้ว  
(ใช้รูปสแกนสีได้) 
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6. ประวัติทางวินัย 

 เคยถูกลงโทษทางวินัย...........................................................เมื่อ.......................................... ..................... 

 ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

 ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
  

                                                        (ลงชื่อ) ………………………......………..(ผู้ขอรับการประเมิน)    
                                                                (...........................................) 
 ต าแหน่ง.................................................................. 

วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .................. 
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ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) 

๑. คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับปฏิบัติงาน (    ) ตรง (    ) ไม่ตรง 
1.2 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน (    ) ครบ (    ) ไม่ครบ 
      มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี   
1.3 การปฏิบัติงานในสายงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรืองานอ่ืน (    ) ครบ (    ) ไม่ครบ 
      ที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่   
      ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   

2. ประวัติในราชการ  

 (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย                                   เมื่อ    
 (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  
 (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
 (    ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

สรุปผลการตรวจสอบผู้รับการประเมิน  

 (    )  มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
 (     )  มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ไม่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม
 (     )  ไม่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม
 (    )  อ่ืน ๆ 
      
                                                        (ลงชื่อ) .............................................. (ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                (.............................................) 
 ต าแหน่ง............................................... 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ............... 
 
 

  
การตรวจสอบของกองการเจ้าหน้าที่   
  

   (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
 (    )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.........................................................................................)  
 
 
  (ลงชื่อ) ...................................................... (ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                 (....................................................) 
 ต าแหน่ง .......................................................................... 
 วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
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ตอนที่ ๓ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

            การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ส านัก/สสก./เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า 

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน ........................................................................................................................ .......... 

ต าแหน่ง ............................................................................... ...... ระดับ ........................................... 

ต าแหน่งเลขท่ี ................. ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ...................................................... 

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

  
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ความประพฤติ 
 เป็นการพิจารณาจาก ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่ม                 
ในการปรับปรุงนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกฝ่าย ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

25  

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 โดยพิจารณาจากความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย และสามารถหาค าตอบ
ในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติราชการ มีทักษะในการบริหาร
จัดการข้อมูล วางแผน จัดระบบงาน สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
หรือหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกองค์กรได้  ตรวจสอบ ก ากับดูแล                 
ให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง การตัดสินใจ ภาวะผู้น า 

25  

๓. ความอุตสาหะ 
 เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ และมีความขยันหมั่นเพียร 

25  

๔. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    เป็นการพิจารณาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนยอมรับ ฟัง          
ความคิดเหน็ของผู้อื่น และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

25  

คะแนนรวมคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ๑๐๐  

สรุปผลการประเมิน (    ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 

   (    ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
                            (ระบุเหตุผล) 
 

  
  (ลงชื่อ)......................................................(ผู้บังคับบัญชา)    

                                                               (....................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................ 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .................. 

* ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อ านวยกอง/ส านัก/สสก./เกษตรจังหวัด 
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แบบแสดงผลงาน 
(ผลงานส าคัญ หรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ) 

 
ชื่อผลงาน .................................................................................................................................................... 
 
1. สรุปสาระส าคัญของผลงาน  

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

 
2. ขั้นตอนด าเนินการ 
 .......................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
3. ผลส าเร็จของงาน
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

4. ประโยชน์ของผลงาน
 ............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
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5. ความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................................................................. ................................................... 

6. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)     
      6.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดสว่นผลงานร้อยละ...................  
      6.2 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดสว่นผลงานร้อยละ.................. .     
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและผลงานที่แสดงในแบบประเมินนีถู้กต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………….....….......ผู้ขอรับการประเมิน)    

                                                               (............................................) 
 ต าแหน่ง............................................................................. 

  วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ. .................. 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ    ......................................................... 
         (...........................................................) 
                    ผู้รว่มด าเนินการ           
 

 
 
ลงชื่อ    ......................................................... 
         (...........................................................) 
                     ผู้รว่มด าเนินการ           

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ  ...................................................................... 
         (...................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... 
                 ........../............../........... 

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 
                    

 
 
ลงชื่อ  ........................................................................ 
         (.....................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................... 
                 ........../............../........... 
          (ผู้อ านวยการส านัก/กอง/เกษตรจังหวัด) 

 

  
  




