






 

 

บบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

 

 

ของ 

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

 

 

 

อกสารประกอบการพิจารณาประมินผลการปฏิบัติงาน 

พืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง 
.................................................................. 
สำนักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ชื่อ – สกุล) 
 



แ. ขຌอมูลสวนบุคคล 

1. ชืไอ........................................................................................................................................................................................ 
2. ตำหนง (ปัจจุบันี………………..…...………………………...………..……………………………………….………..………………………………. 
  สำนัก / สวน / สำนักงานสาขาจังหวัด......................…………………………………………………………………………………...………… 

  ดำรงตำหนงปัจจบุันมืไอ…………………………….…………...……….อัตรางินดือนปัจจุบัน…………………...………..……………….. 
3. ขอประมินพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง……………………………………….….…………..………………….…...……………………………… 

  สำนัก / สวน / สำนักงานสาขาจังหวัด......................…………………………………………………………………………………...………… 

4. ประวัตสิวนตัว  
       กิดวันทีไ……………………...……ดือน……………………..……………....………พ.ศ. ……………………………………………..…………. 
       อายุการปฏิบัติงาน……….……………………..…ป……………………….…...ดือน…………………….. 

5. ประวัติการศึกษา 
       คุณวุฒิละวิชาอก………………...………..……………..ปทีไสำรใจการศึกษา สถาบัน……………………..……..…………………. 
       (ปริญญา / ประกาศนียบัตรี…………………………..…………………………………..…………………………………………………….. 
  …………………………………………...……………………..………………………..…………………………………………...………………………… 

6. ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพ ิถຌามีี (ชืไอ฿บอนุญาต…………………………………………………...……………………………….) 
  วันออก฿บอนุญาต…………………………………………….วันหมดอาย…ุ……….…………………………...………………………………….. 

7. ประวัติการปฏิบตัิงาน ิ จากริไมการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน สดงฉพาะทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง฿นระดับ 

  ทีไสูงขึๅนตละระดับละการปลีไยนปลง฿นการดำรงตำหนง฿นสายงานตางโ ี 
        วัน  ดือน   ป               ตำหนง                   อัตรางินดือน               สังกัด 

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

8. ประวัติการฝຄกอบรมละดูงาน 

     ป          ระยะวลา                 หลักสูตร                         สถาบัน 

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

9. ประสบการณ์฿นการปฏิบตัิงาน (คยปฏิบัติงานกีไยวกับอะเรบຌางทีไนอกหนือจากขຌอ 7 ชน  
  ป็นหัวหนຌาครงการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร ละอืไนโ ี 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
  ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์มนีๅถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ 
    

                                     (ลงชืไอี ……………..………………………….……(ผูຌรับการประมินี 
                                                                   (…………………………………….) 

                                                           (วันทีไี ………./………...……../………….       

 

หมายหตุ     ขຌอ 1 - 9 ฿หຌผูຌรับการประมินป็นผูຌกรอกขຌอมลู ละสวนทรัพยากรบุคคลป็นผูຌตรวจสอบความถูกตຌอง 
 

 

  



2. การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (     ) ตรงตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนง 

2. ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถຌากำหนดเวຌี 
 (     ) ตรงตามทีไกำหนด ิ฿บอนุญาต……………………...…….)   (          ) เมตรงตามทีไกำหนด 

3. ระยะวลาการดำรงตำหนง 
 (     ) ครบตามทีไกำหนดเวຌ฿นมาตรฐานกำหนดตำหนง 
 (     ) เมครบ   ตจะครบกำหนด฿นวันทีไ……………………………………………...…………… 

4. ระยะวลาขัๅนตไำ฿นการดำรงตำหนง  หรือ คยดำรงตำหนง฿นสายงานทีไจะตงตัๅง 
(฿หຌรวมถึงการดำรงตำหนง฿นสายงานอืไนทีไกีไยวขຌอง   หรือคยปฏบิัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองี 

  (     ) ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำหนง 
  (     ) เมตรง   
  (     ) สง฿หຌคณะกรรมการประมินป็นผูຌพิจารณา 
  (     ) อืไนโ ……………………………………………………. 
5. อัตรางินดือน  (ปรียบทียบกับอัตรางินดือนขัๅนตไำของตำหนงทีไจะตงตัๅงี 
  (     ) ตไำกวาขัๅนตไำของตำหนงทีไจะตงตามระบียบฯ ขຌอ แไ          (        ) ทากับขัๅนตไำ 
  (     ) สูงกวาขัๅนตไำ 
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

  (     ) อยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะดำนินการตอเปเดຌ 

  

(     ) อยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะดำนินการตอเปเดຌตตຌอง฿หຌคณะกรรมการคัดลือกป็นผูຌพิจารณา฿นรืไองระยะวลาขัๅนตไำ 
฿นการดำรงตำหนง 

  (     ) เมอยู฿นหลักกณฑ์  (ระบุหตุผล………………………………………………..…………) 

   

 

  

   ลงชืไอ…………...……………………………………ผูຌตรวจสอบ    
                                                  (……..……….……………………………) 
   หัวหนຌาสวนงานทรัพยากรบุคคล 

                                          วันทีไ …………/………………………./……………. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใ. บบประมินคุณลักษณะของบุคคล 
     

ชืไอผูຌรับการประมิน...............................................................ตำหนง....................................สังกัด..................................... 
พืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง............................................................... สังกัด.......................................................................... 
 

ตอนทีไ  1  รายการประมิน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 

1. ความรับผิดชอบ   พิจารณาจากพฤติกรรม ชน  20 ……… 

  - อา฿จ฿ส฿นการทำงานทีไเดຌรับมอบหมายละหรืองานทีไกีไยวขຌองอยางมีประสิทธิภาพ     

  - ยอมรับผลงานของตนองทัๅง฿นดຌานความสำรใจละความผดิพลาด     

  

- พัฒนาละปรับปรุงงาน฿นหนຌาทีไ฿หຌดียิไงขึๅนละหรือกຌเขปัญหา หรือขຌอผิดพลาดทีไ
กิดขึๅน ชน งาน฿ดทีไสำรใจละเดຌรับผลดีลຌวกใพยายามปรับปรงุ฿หຌดียิไงขึๅนเปอีกรืไอยโ 

หรืองาน฿ดทีไพบวามีปัญหา หรอืขຌอผิดพลาดกใพยายามกຌเขเมละลยหรือปลอยทิๅงเวຌ  
จนกิดปัญหาชนนัๅนซๅำโ อีก     

2. ความคิดริริไม  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ………  
- คิดคຌนระบบ นวทาง วิธีดำนินการ฿หมโ พืไอประสิทธิผลของงาน      
- สดงความคิดหใน ฿หຌขຌอสนอนะอยางสมหตุสมผลละสามารถปฏิบัติเดຌ      
- สวงหาความรูຌ฿หมโ พิไมติมอยูสมอดยฉพาะ฿นสายวชิา/งานของตน     

 - ตรวจสอบปรับปรุง กຌเข หรือดัดปลงวิธทีำงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ละกຌาวหนຌา 

อยูตลอดวลา    
- สน฿จ฿นงานทีไยุงยากซบัซຌอน      
- มีความเวตอสถานการณ์หรือความฉับเว฿นการรับรูຌสิไงรຌาภายนอก     

3. การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 20 ………  
- วิคราะห์หาสาหตุกอนสมอมืไอประสบปัญหา฿ดโ      
- วิคราะห์ลูทางกຌปัญหาดยมีทางลือกปฏิบัตเิดຌหลายวธิี      
- ลือกทางปฏิบัติ฿นการกຌปัญหาเดຌถูกตຌองหมาะสม      
- ฿ชຌขຌอมูลประกอบ฿นการตัดสนิ฿จละกຌปัญหา (เม฿ชຌความรูຌสึกของตนองี     

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 

  - รักษาวินัย     

  - ฿หຌความรวมมือกับพืไอนรวมงาน     

  

- ปฏิบัติงานอยู฿นกรอบของขຌอบังคับวาดຌวย จรรยาบรรณของสำนักงานกองทนุฟ้นฟู 
ละพัฒนากษตรกร     

5. ความสามารถ฿นการสืไอความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 

 

- สืไอสารกับบุคคลตางโ ชน ผูຌบังคับบัญชา พืไอนรวมงานละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌดี  
ดยขຌา฿จถูกตຌองตรงกัน   

 

- ถายทอดละผยพรความรูຌทางวิชาการ฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จเดຌอยางชดัจน  

ดย฿ชຌภาษาอยางถูกตຌองหมาะสม   

  

 

 

 

   



ตอนทีไ  1    รายการประมิน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 

6. การพัฒนาตนอง   พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 

  

- ติดตาม ศึกษา คຌนควຌาหาความรูຌ฿หมโ หรือสิไงทีไป็นความกຌาวหนຌาทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพอยูสมอ     

  - สน฿จละปรับตนอง฿หຌกຌาวทันวิทยาการ฿หมโ ตลอดวลา     

  - นำความรูຌละวิทยาการ฿หมโ มาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบตัิงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ     

7. คุณลักษณะอืไน โ ……… ……… 

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

  ....................................................................................................................................    
    รวม 100   

 

หมายหตุ   
แ.  ผูຌบังคับบัญชาสามารถกำหนดคุณลักษณะทัๅงหมดขຌางตຌนพืไอ฿ชຌ฿นการประมิน  หรือจะกำหนดบางคุณลักษณะหรือจะพิไมติม

คุณลักษณะ฿ดโ นอกหนือจากทีไกำหนดขຌางตຌนเดຌ ละ฿หຌกำหนดคะนนตใมของตละคุณลักษณะเดຌดຌวย 

โ.  การประมินคุณสมบัติของบุคคล ผูຌทีไเดຌรับการพิจารณา฿หຌผานการประมินคุณสมบัติของบุคคล ฿นทุกระดับตำหนง จะตຌองเดຌ     
คะนนรຌอยละ 60 ของคะนนรวมขึๅนเป ทัๅงนีๅ หากผูຌรับการประมินเมผานการประมินคุณสมบัติของบุคคลกใเมสามารถขຌารับการ
ประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทีไสูงขึๅนเดຌ 

 

ตอนทีไ 2  สรุปความหใน฿นการประมิน 

  ความหในของผูຌประมิน/ผูຌบังคับบัญชา 
   (      ) ผานการประมิน       (เดຌคะนนรวมเมตไำกวารຌอยละ 60) 

   (      ) เมผานการประมิน    (เดຌคะนนรวมเมถึงรຌอยละ 60) 

            ระบุหตุผล ……………………………………………….....................................……………………………………………… 

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

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

   

                                                                 

   ลงชืไอ ..………………………………. ผูຌประมิน 

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

                                                             ตำหนง ………………………………………… 

                                                                 วันทีไ ..……./……………..………/………. 
   

  ความหในของผูຌบังคับบัญชาหนอืขึๅนเป 1 ระดับ 

   (      ) หในดຌวยกับการประมินขຌางตຌน 

   (      ) มีความหในตกตางจากการประมินขຌางตຌน ฿นตละรายการ ดังนีๅ ……………………………………………………….. 
   ………………..........................................…...……………………………………………………………………………………………………… 

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

   

                                                         

 ลงชืไอ ..………………………………. ผูຌประมิน 

   

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

วันทีไ ..……./……………………/……………. 

หมายหตุ กรณีทีไผูຌบังคับบัญชาทัๅง 2 ระดับ หในควร฿หຌผานการประมิน ฿หຌนำสนอผลงานพืไอขอรับการประมินเดຌ 



บบสดงผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ปี 

ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 
 

ตำหนง..............................................................  สังกัด........................................................... 
พืไอประกอบการคัดลือกพืไอประมินผลงาน  ละตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง................................................. 

----------------------------- 
ผลงานปีทีไ  แ ิปี พ.ศ..............ี 
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ........................................... ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ตำหนง....................................... 
ผลงานปีทีไ  2 ิปี พ.ศ..............ี   
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ................................................ ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ตำหนง....................................... 
ผลงานปีทีไ  ใ ิปี พ.ศ..............ี   
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ............................................ ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ตำหนง....................................... 
 

  ขຌาพจຌา  ขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์มนีๅถูกตຌองละปน็ความจริงทุกประการ 

       ลงชืไอ..........................................ผูຌรับการประมิน 

              ิ........................................ี 
        วันทีไ................/......................../........... 
 

หมายหตุ  แ.  ผลงาน หมายถึง ผลงานทีไป็นผลการดำนินงานทีไผานมา ทีไป็นผลสำรใจของงานทีไกดิจากการปฏิบัติงาน฿น
ตำหนงหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌสมัคร ละป็นผลงานจากการปฏิบัติงานจริง ละป็นผลงานทีไมีอกสารหรือ
หลักฐานทีไจะสามารถประมินเดຌ ยຌอนหลังเปเมกิน ใ ป  ซึไง฿นตละปอาจมีผลงานมากกวา แ รืไองกใเดຌ 

โ.  ผูຌรับรองผลงาน  หมายถึง  ผูຌบงัคับบัญชาทีไรับรูຌผลงานทีไปฏิบตัิ฿นขณะนัๅน 

ใ.  มืไอกรอกขຌอมูลครบถຌวนรียบรຌอยลຌว ฿หຌนำสงตอคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอดำรงตำหนงทีไ
สูงขึๅน 



 
 

บบสดงวิสัยทัศน์ 

สนอนวคิด วิธีการพืไอพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน฿หຌมีประสทิธิภาพมากขึๅน 

ประกอบการประมินผลการปฏบิัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทีไสงูขึๅน  
 

฿นตำหนง.............................................................สังกัด........................ 
 

ของนาย/นาง/นางสาว...................................................ตำหนง..................................สังกัด................................... 
     

รืไอง.............................................................................................................................................................................. 
  หลักการละหตผุล ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

บทวิคราะห์ / นวความคิด / ขຌอสนอ ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................              

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ตัวชีๅวัดความสำรใจ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

 

                    ลงชืไอ................................................ผูຌรับการประมิน 

                                                       ิ.............................................ี 
                                                   วันทีไ............................................... 
 

หมายหตุ 1.  เมกิน ใ หนຌากระดาษ อไ 

2.  มืไอกรอกขຌอมูลครบถຌวนรียบรຌอยลຌว ฿หຌนำสงตอคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน 

พืไอดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน 

 

 
 



บบสรุปคะนนการประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ปี การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ 
 

ลำดับ รายการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 
รຌอยละ 

แ ขຌอมูลตามบบสดงผลการปฏิบตัิงานยຌอนหลัง  ใ  ป 25   

โ ขຌอมูลตามบบสดงวิสัยทัศน์ โ5   

ใ การสัมภาษณ ์ 5เ   

รวมทัๅงสิๅน แเเ   

 

ตารางสรุปคะนนประมินผลการปฏิบัติงานพืไอดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน 
 

ลำดับ รายการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 
รຌอยละ 

แ ประมินคุณสมบตัิของบุคคล แเเ   

โ ประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลงั ใ ป การสดงวิสัยทัศน์ 
ละการสัมภาษณ ์

100   

รวมทัๅงสิๅน 200   

หมายหตุ    การประมินผลงาน การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ ผูຌทีไ เดຌรับการพิจารณา฿หຌผานการประมินผลงาน  
การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ ฿นทุกระดับตำหนง ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวารຌอยละ 60 ละพืไอตงตัๅง 
฿หຌดำรงตำหนงทีไสูงขึๅนเดຌนัๅน จะตຌองเดຌคะนนรวมกันทัๅง โ สวน เมนຌอยกวารຌอยละ 60 ขึๅนเป 

  
 

   คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน 

 

แ. ลงชืไอ...........................................................คณะกรรมการ    โ. ลงชืไอ............................................................คณะกรรมการ 
         ิ..........................................................ี               ิ……….................................................ี 
ตำหนง...........................................................     ตำหนง........................................................... 
วันทีไ.................................................................     วันทีไ................................................................. 
 

ใ. ลงชืไอ...........................................................คณะกรรมการ    ไ. ลงชืไอ............................................................คณะกรรมการ 
         ิ..........................................................ี               ิ……….................................................ี 
ตำหนง...........................................................      ตำหนง........................................................... 
วันทีไ.................................................................      วันทีไ................................................................. 
 

5. ลงชืไอ..................................................................ประธานกรรมการ 

ิ...............................................................ี 
ตำหนง............................................................ 
วันทีไ................................................................... 


