
เอกสารแนบ 2 

 

 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 

เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

 

 

 

 

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  20  คะแนน 

ก. แบบประเมินของผูบังคับบัญชาระดับตน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 
1.  ความรูและทักษะในการทำงาน  
     เปนการพิจารณาความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวของกับงาน และมีการคนควา
หาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

5  

2.  ความอุตสาหะในการทำงาน  
      เปนการพิจารณาความมีมานะเอาใจใสในหนาท่ีการงาน กระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการไมเฉ่ือยชา และมีความขยัน 
หม่ันเพียร   

5  

3.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
     เปนการพิจารณาความต้ังใจในการทำงาน ความมุงม่ันท่ีจะทำงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจและความ
กลาท่ีจะรับผิดตอผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ และ
ความจริงใจท่ีจะปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึน 

5  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานใหสำเร็จ ความสามารถในการ
วางแผน การจัดระบบงาน ควบคุม กำกับดูแล ตัดสินใจและแกปญหาอุปสรรค 
ตรวจสอบ มอบหมายงาน ใหคำปรึกษา และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืน 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน และยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน       
ทุกระดับ  

5  

    คะแนนรวมสำหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 20      
 

 
 

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

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

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

ข.  แบบประเมินของผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ 
(        )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(        )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

๑.  คะแนนความรูและทักษะในการทำงาน .......................คะแนน 
2.  คะแนนความอุตสาหะในการทำงาน ............................คะแนน 
3.  คะแนนความรับผิดชอบตอหนาท่ี …………………………..คะแนน 
4.  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 
ผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากแบบประเมินบุคคลและผลงาน  
ตอนท่ี ๑ ขอมูลบุคคล 

10 
 

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

2 
 

ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง พิจารณาจากแบบประเมิน
บุคคลและผลงาน ตอนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบคุคล ดังนี้ 

 - ความรูและทักษะในการทำงาน 
 - ความอุตสาหะในการทำงาน  
 - ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

 - ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

20 
 
 

(5) 
(5) 
(5) 

(5) 

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

 

3 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดแก ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป พิจารณาจากแบบ
ประเมินบุคคลและผลงาน ตอนท่ี ๓ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ี

เสนอขอประเมิน 

50 
 

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

 

4 
 

ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
- การดำรงตำแหนงหรือ เคยดำรงตำแหนงหัวหนางาน  

- ความคิดริเริ่ม  
- ความเปนผูนำ  
- การเปนท่ียอมรับ 

- การตัดสินใจแกปญหา 

20 
(4) 

(4) 
(4) 
(4) 

(4) 

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

คะแนนรวม 100  

หมายเหตุ : ผูผานการประเมิน ตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 
 

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

                                                         (…….…………….…………………..………..) 
                                                                 ตำแหนง……………..….……………………………..     
                                                                 วันท่ี……………/……...…………/……………..… 
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