
ลับ 
แบบพิจารณาผลงาน 

การปฏิบัติงานบัณฑิตอาสาฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 – ธันวาคม 2561 อ าเภอ..................................... 
จังหวัด.............................. 

****************** 
๑.ชื่อบัณฑิตอาสาฯ(นาย/นาง/นางสาว)......................................สกุล...........................หมู่ที่..............ต าบล....................... 

โปรดท าเครื่องหมาย √ (ถูก) ในช่องผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คะแนน 

แก้ไข 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ดี 
(4) 

ดีมาก 
(5) 

ได้ 
 

เต็ม 
 

1. ผลงานบัณฑิตอาสาฯ 
   1.1 มิติการแก้ปัญหาของหมู่บ้านพิจารณาจาก  
         - ปฏิบัติและช่วยเหลือ ติดต่อ ประสาน/แนะน า/     
ให้ความรู้ประชาชนในการด าเนินชีวิตอาทิ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกลุ่มอาชีพ การแนะน า
ช่วยเหลือความเดือดร้อน เป็นต้น 
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1.2 มิติการจดัเก็บข้อมูลพิจารณาจาก 
         - การจัดเก็บข้อมูลส าคัญของหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการงานลักษณะ Area Based ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

    
 

  

         - ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปรับปรุง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน การท าประชาคมหมู่บ้าน 

       

1.3 มิติการน าแผนพัฒนาหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์พิจารณาจาก              
         - เสนอแผนดั งกล่ าวให้ส่ วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ                         

    
 

  

2. ศักยภาพบัณฑิตอาสาฯ  
   2.1 มิติการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจพิจารณาจาก  
         - มี ค ว าม กระตื อ รื อ ร้ น ใน ก าร เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม
ประจ าเดือนทั้งของอ าเภอ และ ศอ.บต.      
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        -มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้อื่น 

       

        -มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี        

- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

       

    2.2 มิติการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และองค์กรต่างๆ ใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนทีพิ่จารณาจาก  
          - มีความกระตือรือร้น คิดโครงการใหม่ๆ ให้กับพ้ืนที่  

    
 

  

 

เอกสารแนบ ๓ 

ลับ 



ลับ 
-๒- 

รายละเอียดการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
คะแนน 

แก้ไข 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ดี 
(4) 

ดีมาก 
(5) 

ได้ 
 

เต็ม 
 

    2.3 มิติมีภาวะผู้น าพิจารณาจาก 
          - เป็นผู้แทนบัณฑิตระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและ    

กลุ่มต่างๆ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการแสดงออก     
  

     

            -มีบุคลิกการเป็นผู้น า        

            -ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี        
3.การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น พิจารณาจาก 
    3.1 มิติการท างานร่วมกันที่ชัดเจนพิจารณาจาก 

        - มีแผนการท างานร่วมกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ 
               ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   
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               - การสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน                       

3.2 มิติการปฏิบัติตามแผนร่วมกันพิจารณาจาก 
          - มีการปรึกษาหารือการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่น         

  
     

          - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยปฏิบัติตามแผน          

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
    4.1 มิติประชาชนมีความพึงพอใจกับผลงานของบัณฑิต 
          - ประชาชนพอใจในกิจกรรมที่บัณฑิตอาสาฯ และให้
ความร่วมมือกับบัณฑิตอาสาฯในการปฏิบัติงานต่างๆ             
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    4.2 มิติประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของ
บัณฑิตอาสาฯพิจารณาจาก  
          - ประชาชนเข้าร่วม ในกิจกรรมที่บัณฑิตอาสาฯ 
ด าเนินการ  มีการปรึกษาและให้ค าแนะน าประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฯ  

  

     

4.3 มิติสี่เสาหลักและทีม พนม.ต าบลเข้าร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมของบัณฑิตอาสาฯพิจารณาจาก  
          - บัณฑิตอาสาฯ มีบทบาทในการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

  

     

          - บัณฑิตอาสาฯ ร่วมปรึกษาหารือกับสี่เสาหลัก และ
ทีม พนม.ต าบลเป็นประจ า   

     

รวม       100 

ไดค้ะแนนรวม 60 คะแนน ขึ้นไปถือว่าผ่านการพิจารณาผลงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 



 
ลับ 
-๓- 

รายละเอียดการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ 

  5 มิตคิุณสมบัติพิเศษเฉพาะบัณฑิตอาสาฯพิจารณาจาก  
      - ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
      - ครอบครัวเป็นสมาชิกบัญชีซากาต เป็นผู้ยากจน ยากไร                         

- เป็นผู้ด้วยโอกาสทางสังคม มีภาระต้องรับผิดชอบใน       
ครอบครัว 

      - เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมด้วยดีเสมอมา และมี         
      จิตอาสาต่องานสาธารณประโยชน์ 

 
 ใช่    ไม่ใช่ 
 ใช่    ไม่ใช่ 
 ใช่    ไม่ใช่ 
 
 ใช่    ไม่ใช่ 

 

 

2. ความเห็นประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอ าเภอและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าต าบล    
  เห็นชอบให้จ้างบัณฑิตอาสาฯ นาย/นาง/นางสาว........................................................................... ..... 
  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ................................................................ .......................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................ประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอ าเภอ     ลงชื่อ.............................ปลัดอ าเภอประจ า
ต าบล 
  (..........................................)                                            (........................................) 
 
3. ความเห็นของนายอ าเภอ  เห็นชอบ 
         ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก …………………………………………………………............. 

                                                                             
         ลงชื่อ................................................. 

 

                                                                                          (.....................................) 
                                                                                      นายอ าเภอ....................................     

วันที่......................................................................                                                                                   
หมายเหตุ  นายอ าเภอเป็นผู้พิจารณาตัดสินชี้ขาดในการจ้างบัณฑิตอาสาฯ 
 
        ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)  

ลับ 


