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               หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
                           ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

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

   การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
   กรณีที่ 1  การเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับควบ และมีผู้ครองต าแหน่งนั้นอยู่ 

  กรณีที่ 2 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งตามกรณีที่ 1 และการเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่างทุกกรณี 

  กรณีที่ 3 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
ให้ด าเนินการได้ใน 2 กรณี คือ 

   (1) กรณีเกษียณอายุ ให้ด าเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกินหกเดือนก่อนที่ผู้ครองต าแหน่ง              
เดิมนั้นจะพ้นจากราชการ 

   (2) กรณีลาออกจากราชการ ให้ด าเนินการล่วงหน้าได้ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอ านาจได้อนุญาต
ให้ผู้ครองต าแหน่งนั้นออกจากราชการ 
 
การประเมินบุคคล 

   1.  ผู้ท าหน้าที่ในการประเมินบุคคล 
       1.1 กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกรณีที่ 1 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
         1.2 กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกรณีท่ี 2 และกรณีที่ 3 เป็นต าแหน่งที่นอกเหนือจาก
ข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

  2.  คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคล   
       บุคคลที่จะขอประเมินต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด ดังนี้    
         2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่ง 
        2.2 มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ คุณวุฒิ หรือการอบรม
หลักสูตรเพ่ิมเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ. ก าหนดในแต่ละสายงานตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับต าแหน่ง                  
ประเภทวิชาการ 
 
 
 

2.3 มีระยะเวลา... 
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   2.3 มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ               
ของบุคคล ส าหรับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 

  ระดับ                                          
คุณวุฒิ 

ช านาญการ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี 10 ปี 13 ปี 15 ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี)* 5 ปี 9 ปี 12 ปี 14 ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6 ปี)* 4 ปี 8 ปี 11 ปี 13 ปี 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 8 ปี 11 ปี 13 ปี 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือ
หนังสืออนุมัติบัตร 

2 ปี 6 ปี 9 ปี 11 ปี 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ก าหนด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 12 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 

   การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
   ในกรณีที่ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณาน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งในสายงานอ่ืนของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร หรือ
ต าแหน่งอย่างอ่ืนตามที่ ก.พ. ก าหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเก้ือกูลกันได้  
   การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล ให้พิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง                 
ตามข้อเท็จจริงและค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการจะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะน ามานับนั้น 
ต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในส่วนของคุณวุฒิ
และคุณสมบัติอ่ืนที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับต าแหน่งมีแนวทาง                    
การพิจารณา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน
ของต าแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. 
ก าหนดให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
    2) ในกรณีที่ เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง                 
ในสายงานของต าแหน่งประเภททั่วไป หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก าหนด  ให้พิจารณานับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริงโดยให้นับได้ไม่เกิ นครึ่งหนึ่ง                     
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่น ามานับ 
 
 

3) กรณีที่มีปัญหา... 
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 3) กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลส าหรับ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล                 
ที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
  2.4 กรณีบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มหรือ
ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือเกษตรอ าเภอ หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในระดับช านาญการพิเศษ                     
ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระดับช านาญการตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนด   

  3.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล 
 3.1  องค์ประกอบการพิจารณา 
  3.1.1 ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรม              
ดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย 
    3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่ผู้บังคับบัญชา                    
เป็นผู้ประเมิน  
  3.1.3 เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้นมีผู้ร่วมจัดท าผลงานให้แสดง
สัดส่วนและบทบาทของผู้ประเมินและผู้ร่วมจัดท าผลงาน รวมทั้งผู้ร่วมจัดท าผลงานด้วย 
  3.1.4 ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนวคิดที่
สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   3.1.5 ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณา โดยพิจารณาจากการด ารง              
หรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ                
มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อมุ่งประโยชน์ของทางราชการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ 

 3.2 วิธีการประเมิน 
           ประเมินโดยพิจารณาตามองค์ประกอบในข้อ 3 .1 ทั้ งนี้  กรมส่ ง เสริมการเกษตร                    
อาจก าหนดวิธีการประเมินบุคคลเป็นอย่างอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร เช่น การสอบข้อเขียน 
การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอย่างอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้  
     ทั้งนี้ กรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้วิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี ให้ก าหนดน้ าหนักคะแนน
แต่ละองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

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

 

องค์ประกอบการพิจารณา 
 

เกณฑ์คะแนน 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ   
การฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ และ
ประวัติทางวินัย 

20 

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน  

10 

3. ผลงาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงาน 
ผลส าเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประโยชน์ของผลงานต่อทางราชการ 

30 

4. ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอแนวคิดที่สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้                     
อย่างเป็นรูปธรรม    

30 

5. ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณา โดยพิจารณาจาก            
การด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
หรือปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความอุตสาหะวิริยะ                  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อมุ่งประโยชน์ของทางราชการ การได้รับ
รางวัลต่าง ๆ 

10 

รวม 100 

  โดยก าหนดรายละเอียดเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 
  1)  ข้อมูลบุคคล คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย 
  2)  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสม
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะของบุคคล                 
ทีผู่้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินในแต่ละด้าน (คะแนนรวม 100 คะแนน) และก าหนดคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 
           

        

 

(1) ความรู้ความสามารถ... 
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   (1) ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งพิจารณาจากความรู้
ทางวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  (20 คะแนน) 
   (2) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจากความช านาญ                  
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (10 คะแนน) 
   (3) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจากความสามารถ 
ของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (10 คะแนน) 
   (4) ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น    
       - การเอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
            - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ/หรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด  
ที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่า               
มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก 
   (5) ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
            - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
             - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
            - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
            - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้า
อยู่ตลอดเวลา 
            - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
            - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
   (6)  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
           - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
            - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
            - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
            - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
   (7) ความประพฤติ (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
            - การรักษาวินัย 
            - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
             - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
 
 
 
 

(8) ความสามารถในการสื่อความหมาย... 
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   (8)  ความสามารถในการสื่อความหมาย (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
             - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
             -  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน             
โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (9) การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
             - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/
วิชาชีพอยู่เสมอ 
             - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
             - น าความรู้และวิทยาการใหม่  ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้ งนี้  ก าหนดช่วงคะแนนรวมที่ ได้ รับ เ พ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์คะแนนประเมิน                         
ในองค์ประกอบที่ 2 ดังนี้   
        - ได้รับคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป      เท่ากับ  10 คะแนน 
         - ได้รับคะแนนรวม 70 – 79 คะแนน     เท่ากับ    8 คะแนน 
            - ได้รับคะแนนรวม 60 – 69 คะแนน     เท่ากับ    6 คะแนน 
         - ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน  เท่ากับ     0 คะแนน 
  3)   ผลงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงาน 
ผลส าเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประโยชน์ของผลงานต่อทางราชการ (คะแนนรวม 100 คะแนน)  และก าหนด
คะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  (1) ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงาน  (30 คะแนน) 
  (2) ประโยชน์ของผลงาน (40 คะแนน) 
  (3) คุณภาพของผลงาน (30 คะแนน) 
   ทั้ งนี้  ก าหนดช่วงคะแนนรวมที่ ได้ รับ เ พ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์คะแนนประเมิน                         
ในองค์ประกอบที่ 3 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 
 
 
 
 

4) ข้อเสนอแนวคิด 
 



       - 7 -  
 
    4)  ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (30 คะแนน) โดยพิจารณาจากข้อเสนอ
แนวคิดที่สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (คะแนนรวม 100 คะแนน) และก าหนดคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 
   (1) สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ (30  คะแนน) เช่น             
มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานอย่างไร 
     (2) ประโยชน์ต่อทางราชการ (30 คะแนน) เช่น ข้อเสนอนั้นจะช่วยในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอนั้นอย่างไร 
    (3) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (40 คะแนน) เช่น ข้อเสนอนั้นหาก
น าไปด าเนินการได้จริงจะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร 
    ทั้ งนี้  ก าหนดช่วงคะแนนรวมที่ ได้ รับ เ พ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์คะแนนประเมิน                         
ในองค์ประกอบที่ 4 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  
  5)  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ พิจารณา  (10 คะแนน) โดยพิจารณาจาก            
การด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัย             
อยู่เสมอ มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อมุ่งประโยชน์ของทางราชการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ 

  3.4  เกณฑ์การตัดสิน 
    3.4.1 กรณีผู้ขอรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกรณีที่ 1 
จะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    3.4.2 กรณีผู้ขอรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกรณีที่ 2              
และกรณีที่  3 จะต้องได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการประเมินบุคคลในแต่ละองค์ประกอบรวมกัน                            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    3.4.3 กรณีมีผู้ผ่านการประเมินบุคคลหลายคน ให้ผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รับ                   
การคัดเลือก 
     3.4.4  กรณีที่มีผู้ผ่านการประเมินบุคคลได้คะแนนประเมินเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดในองค์ประกอบที่ 3  4  1  5 และ 2 สูงกว่าตามล าดบัเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

3.5  การส่งค าขอประเมินผลงาน... 
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  3.5  การส่งค าขอประเมินผลงาน 
      ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ต้องส่งผลงาน          
ที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่เสนอขอรับ           
การประเมินภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว             
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน และข้อเสนอแนวคิด
การพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวและกรมส่งเสริม
การเกษตรจะด าเนินการประเมินบุคคลเพ่ือคัดเลือกใหม่ แต่หากผู้นั้นมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถส่งผลงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้รายงานเหตุผลความจ าเป็นไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือขอขยายเวลาการส่ง 
ผลงานได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

  4.  การตรวจสอบการประเมินบุคคล 
       ในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการ              
ผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ทราบเพ่ือด าเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาด าเนินทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง      
ตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือเจตนาแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จ 
ให้รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือด าเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป 

 

หมายเหตุ : 1. แบบประเมินบุคคลและข้ันตอนด าเนินการให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด   
     2. กรณีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับช านาญการ ก่อนประกาศ  
ฉบับนี้ สามารถน าผลงานย้อนหลังเกิน 3 ปี ขอประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้  
โดยอนุโลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                           ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
           เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง     
                   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
                 ------------------------------------------------- 

  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ก าหนดให้
การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการ
พิเศษ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  นั้น 

  เพ่ือให้การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด อาศัยอ านาจตามความ       
ในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย              
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ                                
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกอบมติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565                 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง           
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ รายละเอียดตามเอกสาร                  
แนบท้ายประกาศนี ้

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับ........................................ 

 

ของ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารประกอบการขอเขา้รับการประเมินบุคคล 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง......................................ต าแหน่งเลขที่............ 

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



 

 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. 
2. 

 
 

 

 

ชื่อ – สกุล  (ผู้ขอรับการคัดเลือก)........................................................................................................ ..                   
ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) ............................................................................................................................. ...                              
ระดับ ..................................................................... ต าแหนง่เลขที่ ....... ................................................ 
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ .............................................................................................. .........        
กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด .........................................................................................                                 
ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ ........................................ ด ารงต าแหน่งสังกัดปัจจุบัน เมื่อวันที่ ........................... 
ด ารงต าแหน่งระดับปัจจุบัน เมื่อวันที.่....................................................................................................  
(เช่น ระดับปฏิบัติการ เมื่อ...(กรณีเลื่อนช านาญการ) หรือระดับช านาญการ เม่ือ........ (กรณีเลื่อนช านาญการพิเศษ)............... 

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.................................บาท   โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................... 
 

3. 

 

 

 

4. 

 

ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................. ......................................      
ระดับ.............................................................. ต าแหน่งเลขท่ี..................................................................                       
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ .............................................................................................. .......... 
กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด .............................................................. ........................... 
กรม ............................................................................................................................... ......................... 
 

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

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

 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 
.............................................. 
............................................. 

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

6. 
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอาย ุ..........................................................       
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 น้ิว 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(ใช้รูปสแกนสีได้) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงาน 
ต่าง ๆ) 

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

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

 อัตราเงินเดือน 
….....................… 
……………………… 
……..................... 
………………………        
……..................... 
………………………        
    

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

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
       ป ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรต าบลดีเด่น  เกษตรอ าเภอดีเด่น 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ............................................................................................................................. .................................... 
      .................................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. .................................... 
      ............................................................................................................................. .................................. 
      ............................................................................................................................. .................................. 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. 
 

ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง 3 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 . 

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

  เคยถูกลงโทษทางวินัย ..........................................เมื่อ....................................................... 
  อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
  อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  

     

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
  

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

 
หมายเหตุ    ข้อ 1 – 12 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงานการเจ้าหน้าที่  
                 เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้าก าหนดไว้) 
 (  ) ตรงตามที่ก าหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่ก าหนด 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 (  ) ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอี่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย) 

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

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
 (  ) ต่ ากว่าขั้นต่ าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นต่ า 
 (  ) สูงกว่าขั้นต่ า 

 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................................................. ) 
  

   (ลงชื่อ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ต าแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 



 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อ ............................................................................................................................. ........................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................................  

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรู้ทางวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความช านาญในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก 
 
5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได ้
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 
 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 
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.................. 

 



 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

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

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

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
      ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
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10 

 

 

10 
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รวม 100 ................ 
 

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

       (ลงชื่อผู้ประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ต าแหน่ง) .................................................. 
         วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหตุ   - ส่วนภูมิภาค ผู้ประเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
                - ส่วนกลาง ผู้ประเมนิ คือ ผู้อ านวยการส านัก / กอง หรือเทียบเท่า 
                ทั้งน้ี  ให้ผู้ประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
 
 
 



 

 
ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 

(เสนอผลงานที่ผ่านมาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................................................................................. ............................... 

ต าแหน่งปัจจุบัน .......................................................................................................................... ................................. 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

1. ชื่อผลงาน .............................................................................. ............................................................... .................. 
     

2. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   ........................................................................................................... ................................................ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................... .................................................. 
    ............................................................................ ........................................................................... .......................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ....................................................................................................................................................... .......................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    .......................................................................... ............................................................................. .......................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ................................................................................................................ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. .................................................................. 
   2. ................................................................... 
   3. ................................................................... 
   4. ................................................................... 
   5. ................................................................... 
 
 
 



 

       - 2 - 
 
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ........................................................................................................................ .......... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
4. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
  ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
  1. ........................................................................... ........................................................................................  
  2. ....................................................................... ........................................................................................ .... 
  3. ........................................................................................................................ ........................................... 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  1. ……………………………..........................................................................................……………..…………………… 
     2. ........………………………………………………..........................................................................................………… 
  3. ........................................................................................................................................................ ........... 
 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ ..................................................................................... ...................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
  
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. ………………………………………………………………….........................................................................................  
      2. ........................................................................... .................................................................................. ...... 
  3. .......................................................................................................................... .........................................           
  ข้อเสนอแนะ 
  1. .................................................................................................................................................... ............... 
  2. ...................................................................................................................................... ............................. 
 3. .......................................................................................................................... ......................................... 
 
7. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามีผู้ร่วมให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมด าเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส่ “ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ”) 
    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................  
    7.2 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................      
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

       ลงชื่อ ..................................................    
                        (................................................)    
                          ........../............../........... 



 

      - 3 - 
  

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

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

 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 
                    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เรื่อง ไมเกิน 3 หนากระดาษ A4)  

 
ตําแหนงท่ีขอประเมิน ............................................................................................................................. .................... 
 

 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมิน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........ 
................................................................................................................................................................... ................... 

 
ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. ......... 
                บทวิเคราะห/แนวความคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยสรุป 
 บทวิเคราะห ................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ..................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ......................................................  
   จากการวิเคราะหจึงมีแนวความคิด .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 



 

       - 2 - 
 

ข้อเสนอเพื่อพัฒนางาน 
1. ............................................................................................................................. .................................................... 
2. ...................................................................................................................................... ........................................... 
3. ............................................................................................................................. .................................................... 
 -  .......................................................................... ............................................................ .......................................... 
 -  ............................................................................................................................. ................................................... 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ............................................................................................................................. .................................................... 
2. ................................................................................................................................................... .............................. 
3. ................................................................................................... .............................................................................. 
 -  ............................................................................................................................. .................................................... 
 -  ............................................................................................................................. .................................................... 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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

       

        

       ลงชื่อ  ..............................................................  
              (............................................................) 
                  ผู้เสนอแนวคิด 

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

 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ต้องเป็นแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนา
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก  (หน้าที่ความรับผิดชอบสามารถ 
Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์  หรือแผนงานที่จะ
ท าในอนาคตเพื่อพัฒนางานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกรวมทั้งควรเป็นแนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

http://www.person.doae.go.th/


แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล 

 

แบบพิจารณาการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการด ารงต าแหน่งในสายงาน 
 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง.................................................................  
ต าแหน่ง....................................................................ระดับ......................................... ต าแหน่งเลขท่ี..................
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ................................................................ ....................................................... 
กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด........................................................................................................ 
กรม....................................................................................................................................................................... 
โดยขอน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ใช้นับเกื้อกูล ดังนี้ 

     1. ต าแหน่ง ..................................................................... ระดับ ............................................  
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .................................. พ.ศ. ..............  ถึงวันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. ........ 
รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ............ ปี ............. เดือน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงในขณะด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ............................................................................................................................. ...................... 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................................................................................... ........ 

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

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

                 (ผู้ขอประเมินบุคคล) 
 

  ขอรับรองว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติของ นาย/นางสาว/นาง.................................................... 
ขณะที่ด ารงต าแหน่ง............................................. .......... มีลักษณะงานที่สามารถน ามาพิจารณาการนับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ 

 
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
 (หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กองขึ้นไป) 

* ระบุลักษณะงานที่เคยปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งที่จะเลื่อน 




