
เอกสารแนบ 1 

 

 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 

เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงาน 

 

 

 

ของ 

 

 

 

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

ตำแหนง........................................................... 

(ตำแหนงเลขท่ี..............) กลุมงาน............................................................................... 

ฝาย/กลุม/ดาน/ศูนย ………………………………….……………………………………………………………………… 

กอง/สถาบัน/สำนัก............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง........................................................ 

(ตำแหนงเลขท่ี..............) กลุมงาน............................................................................... 

ฝาย/กลุม/ดาน/ศูนย ………………………………….…………………………………………………………………… 

กอง/สถาบัน/สำนัก.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินบุคคลและผลงาน 

 

 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลบุคคล 

๑. ชื่อผูขอรับการประเมิน.............………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปจจุบันดำรงตำแหนง..................................................................................(ตำแหนงเลขท่ี..........................) 

    กลุมงาน........................................................................................................................................................ 

    ฝาย/กลุม/ดาน/ศูนย ………………………………….………………………………………………………………………………… 

    กอง/สถาบัน/สำนัก....................................................................................................................................... 

    กรมวิชาการเกษตร   

    อัตราเงินเดือน (ปจจุบัน)..............................................บาท 

3. ตำแหนงท่ีขอประเมิน..................................................................................(ตำแหนงเลขท่ี..........................) 

    กลุมงาน......................................................................................................................................................... 

    ฝาย/กลุม/ดาน/ศูนย ………………………………….……………………………………………………………………………..….. 

    กอง/สถาบัน/สำนัก.…………………………………………………………………………………………….............................. 

    กรมวิชาการเกษตร   

4. ประวัติการศึกษา 

    คุณวุฒิและสาขาวิชา                                 ปท่ีสำเร็จการศึกษา                 สถาบัน 

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

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

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

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

๕. ประวัติการรับราชการ (เฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนระดับ/เปลี่ยนหนวยงานท่ีสังกัด) 

        วัน เดือน ป                   ตำแหนง                      อัตราเงินเดือน                สงักัด 

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

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

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

    ...........................  .......................................................  ……………………………  …………………….……………….. 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลบุคคล (ต่อ) 

6. ผลการปฏิบัติราชการ (ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระยะเวลาย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน) 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ................ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม)    ระดับ............. 

                                         ครั้งที ่2 (เมษายน – กันยายน) ระดับ............. 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ................ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม)    ระดับ............. 

                                         ครั้งที ่2 (เมษายน – กันยายน) ระดับ............. 
 
7. ประวัติทางวินัย 

   เคยถูกลงโทษทางวินัย …………………………………… เมือ่วันที่ ……………………………………………………. 

   กำลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

   กำลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

   ไม่เคยถกูลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 

8. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งในปัจจุบัน 

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

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

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

9. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะขอประเมินบุคคล 

    (ถ้าตำแหน่งที่จะแต่งต้ังเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันให้ระบุ “เช่นเดียวกันกับข้อ 1”) 

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

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

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

 

 

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

                                                              (.....................................................) 

                                                      ตำแหน่ง……………………………………………. 
                                                  วันที่……………/…….……………/……………… 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล   

 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ี ก.พ.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ในตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 62 

๒. มีระยะเวลาการดำรงตำแหนงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ี ก.พ.กำหนดในมาตรฐาน

กำหนดตำแหนงสำหรับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

  ครบตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง ................ ป 
  ไมครบ แตจะครบกำหนดในวันท่ี.............................................. 

   สรุปผลการตรวจสอบผูเขารับการประเมินบุคคล 

  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

  ไมมีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

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

 

 

 

 

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

                                                              (…………………………………………….…………..) 

                                                                  ตำแหนง……..…………….…………………..……..….….. 

                                                                  (ผูรบัผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

                                                                  วันท่ี……………/…….………………/…….…………..…… 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  (สำหรับผูบังคับบัญชา)  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

ก. แบบประเมินของผูบังคับบัญชาระดับตน 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีไดรับ 
1.  ความรู ทักษะ และความอุตสาหะในการทำงาน 
    เปนการพิจารณาความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวของกับงาน และมีการคนควาหาความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน มีมานะเอาใจใสในหนาท่ีการงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการไมเฉ่ือยชา และมีความขยันหม่ันเพียร   

10  

2.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
     เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทำงาน  ความมุงม่ันท่ีจะทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหสำเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจและความกลาท่ีจะรับผิดตอ         
ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ และความจริงใจท่ีจะปรับปรุง
ตัวเองใหดีข้ึน 

10  

3.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
     เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานใหสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ  

10  

    คะแนนรวมสำหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 30      

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ)........……………………………………….(ผูบังคับบัญชา) 

                                                  (………………….…….……………………) 

                                                               ตำแหนง.......………………………….…………… 

                                                                         วันท่ี……………/…….……………/………….…… 

ข.  การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ 

(        )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(        )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

                    ๑.  คะแนนความรู ทักษะ และความอุตสาหะในการทำงาน………………………… คะแนน 

                    2.  คะแนนความรับผิดชอบตอหนาท่ี………………………… คะแนน 

3.  คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน ………………………… คะแนน 

        

                                                      (ลงชื่อ)….………………………………………………(ผูบังคับบัญชา) 

                                                 (……………….……………..…………..…….) 

                                                          ตำแหนง……………….…………..………….………….                                                                                                                       

                                                         วันท่ี…………/……….…….………/……….….………. 
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ตอนท่ี ๓ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอขอประเมิน 

(ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป) 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ผลการปฏิบัติงาน หนวยนับ 

ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ปงบประมาณท่ี ๑ 

(ต.ค. พ.ศ....- 
ก.ย. พ.ศ....) 

ปงบประมาณท่ี 2 

(ต.ค. พ.ศ....- 
ก.ย. พ.ศ....) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม     
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การรับรองผลงาน 

 

1. คำรับรองของบุคคลท่ีขอประเมิน 

  ขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                               (ลงชือ่)….………………………………………………… 

                                                                      (…….…………….………………………………..) 

                                                               ตำแหนง……………..….………………………………… 

                                                               วันท่ี……………/……...……………/……………..……. 
๒. คำรับรองของผูบังคับบัญชา 

  ไดตรวจสอบผลงานของ...................................................................................................แลว 
เห็นวาถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ และสมควรนำเสนอเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 

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

                                                                        (…….…………….…………….………..……..) 

                                                   ตำแหนง หัวหนาฝาย/หัวหนาดาน/ผูอำนวยการกลุม/ผูอำนวยการศูนย 

                                                                 วันท่ี……………/……...………/…………..… 
 
 
3. คำรับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ 

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

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

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

 (ลงชื่อ)….……………………………………….….……  

                                                                        (…….…………….…………….………..……..) 

                                                                    ตำแหนง ผูอำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก 

                                                                วันท่ี……………/……...…………/………….…..…… 
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เอกสารสำหรับคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินบุคคล  (สำหรับคณะกรรมการ) 

ชือ่ผูขอประเมิน...........................................ตำแหนง...................................................(ตำแหนงเลขท่ี..................) 

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

ขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง....................................................................................................... 

(ตำแหนงเลขท่ี...................) สงักัด.........................................................................................กรมวิชาการเกษตร 

ลำดับ 

ท่ี 

องคประกอบเกณฑการพิจารณา คะแนนเต็ม 

 

คะแนน              

ท่ีไดรับ 

1 

 

ขอมูลบุคคล  ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ  

ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากแบบประเมิน

บุคคลและผลงาน ตอนท่ี ๑ ขอมูลบุคคล 

 

20 ............... 

2 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง พิจารณาจากแบบประเมิน

บุคคลและผลงาน ตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนี้ 

- ความรู ทักษะ และความอุตสาหะในการทำงาน 

- ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

- ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 

30 

 

 

(10) 

(10) 

(10) 
 

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

 

 

 

3 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดแก ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป พิจารณาจากแบบ

ประเมินบุคคลและผลงาน ตอนท่ี ๓ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอ

ขอประเมิน 

50 ............... 

 

คะแนนรวม 100  

หมายเหตุ : ผูผานการประเมิน ตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 

 

                                                               (ลงชือ่)….………………………………………………(ผูประเมิน) 

                                                        (…….…………….…………………..………..) 

                                                                 ตำแหนง……………..….……………………………..     

                                                                 วันท่ี……………/……...…………/………………..… 

 

 

 

 
 



- ๙ - 
 

ลักษณะของผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอใหประเมิน (ปริมาณงานยอนหลัง 2 ป) 
 

 เปนผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติของแตละสายงาน ดังนี้ 

 ๑. ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ 
   งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และ
งานธุรการท่ัวไป 
 ๒. ตำแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
  งานดานพัสดุ เชน การจัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ 
หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจำหนายพัสดุท่ีชำรุด การทำสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซ้ือ หรือสัญญาจาง 
 ๓. ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  งานดานการเงินและบัญชี เชน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน  
การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจำป ทำหนังสือชี้แจง  
โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย 
 ๔. ตำแหนงเจาพนักงานการเกษตร 
  งานดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย การปรับปรุงดิน การปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช การใหบริการวิชาการเกษตรแกเกษตรกร การควบคุมการนำเขาและสงออกของพืช และผลิตผลจากพืช
และวัสดุการเกษตร การจัดทำแนวทางและรูปแบบจดัการพ้ืนท่ี การวางผังงาน ระบบการใชน้ำ และระบบการระบายน้ำ
ที่เหมาะสมกับแตละสภาพพื้นที่และชนิดพืช และใหบริการการจัดการพื้นที่ ตลอดจนการชวยเหลือนักวิจัย     
ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับวิชาการเกษตร 
 ๕. ตำแหนงนายชางเครื่องกล 
  งานดานชางเครื่องกล เชน ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
เครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงาน การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกลาว การจัดทำแนวทางและ
รูปแบบจัดการพ้ืนท่ี การวางผังงาน ระบบการใชน้ำ และระบบการระบายน้ำท่ีเหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนท่ีและ
ชนิดพืช และใหบริการการจัดการพ้ืนท่ี 
 ๖. ตำแหนงนายชางไฟฟา 
  งานดานชางไฟฟา เชน การตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟาคำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 ๗. ตำแหนงนายชางภาพ 
  งานดานชางภาพ เชน การถายทำและเผยแพรภาพ ภาพยนตรขาว และสารคดี เขียนบทถาย
ทำภาพยนตร ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงภาพ ลำดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงภาพยนตรและ
ภาพสไลด 
 ๘. ตำแหนงนายชางโยธา 
 งานดานชางโยธา เชน การออกแบบ การคำนวณแบบ การควบคุมการกอสราง และการวางโครงการ
กอสรางในงานดานชางโยธา การตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานดานชางโยธา 

  
๙. ตำแหนง 

 



- ๑๐ - 
 
 
 ๙. ตำแหนงนายชางศิลป 
  งานดานชางศิลป เชน การรางและออกแบบท่ัวไปในการจัดทำภาพฉาก การประดิษฐตัวอักษร  
และการตกแตงอาคารสถานท่ี เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปนภาพและจำลองแบบพิมพ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูล
ทางสถิติ วางรูปเลมใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ เพ่ือประกอบคำบรรยาย การจัดทำหนังสือ           
จัดเอกสารเผยแพรการจัดทำแผนปายประชาสัมพันธและแผนภาพในการจัดแสดงนิทรรศการตางๆ 
 ๑๐. ตำแหนงนายชางสำรวจ 
  งานดานชางสำรวจ เชน การสำรวจลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาคาพิกัดของ
จุดตำแหนงตางๆ การทำบันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสำรวจ การจัดทำแผนท่ีแบบตางๆ 
 ๑๑. ตำแหนงนายชางเขียนแบบ 
  งานดานชางเขียนแบบ เชน การเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร         
และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ เขียนแผนท่ีตางๆ 
 ๑๒. ตำแหนงเจาพนักงานสถิติ 
  งานดานสถิติ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ การตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลสถิติ            
การลงรายการตารางและจัดทำตารางรายงานสถิติ จัดทำรายงานสถิติจัดทำทะเบียนแบบ และชวยในการจัดทำ
แผนท่ีเพ่ืองานสถิติ 
 ๑๓. ตำแหนงเจาพนักงานส่ือสาร 
  งานดานสื่อสาร เชน การรับ-สงขาวดวยระบบตางๆ รวมท้ังงานดานการปรับปรุง จัดระบบ            
วางระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏิบัติงานดานการสื่อสาร 
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