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6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
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หนวยงาน 

ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงตามประเภทตําแหนงท่ีเปลี่ยนแปลงไป  คณะผูจัดทําจึงได
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ประเมินผลงาน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ พรอมแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานใหมี
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551๑  มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง

ใหม จากระบบ “ซี” (common level) มาเปนจัดกลุมประเภทตําแหนงตามลักษณะงาน  แบงเปน 4 ประเภท 

ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  และตําแหนงประเภท

ท่ัวไป และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว7  ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทตางๆ  สําหรับกรณีการเลื่อนข้ึน

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  ใหใชหลักเกณฑและ

วิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และท่ี                  

นร 1006/ว18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับเงินประจําตําแหนง

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ทักษะและสมรรถนะ  

โดยมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 25511

ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการของสวนราชการ ตางๆ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน มีการ

ปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงประกอบดวยเกณฑท้ัง 7 หมวด โดยเกณฑในแตละหมวด                   

จะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีดีตองมีความสอดคลองและ

บูรณาการกันอยางเปนระบบ ซ่ึงหมวด 6 เรื่องการจัดการกระบวนการ ไดกําหนดกระบวนการสรางคุณคาท่ีมี

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) อยางนอยตองประกอบดวย Work Flow และมาตรฐานคุณภาพ

งาน รวมถึงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ

สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการบริหารราชการ โดยมีมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ท้ังนี้ แผนการจัดทําคูมือการดําเนินการ

๑ดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  

อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ไดมีมติตามท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม 2552 เห็นชอบ

ใหกําหนดหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญ

การ ชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เปน

ตนมา  และ อ.ก.พ. กรมปศุสัตวไดมอบอํานาจใหคณะกรรมประเมินบุคคลและผลงาน มีอํานาจในการกําหนด

เง่ือนไขขอบเขต มาตรฐานของผลงานของแตละสายงานและแตละระดับของตําแหนงท่ีจะขอประเมินโดยมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป เพ่ือพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอประเมินเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงใหสูงข้ึน และการขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 

                                         
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551 
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เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว อยูในมิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูศึกษาในฐานะฝายเลขานุการ  ทําหนาท่ีดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ยังพบขอผิดพลาด

ในบางครั้งของผูขอรับการประเมินเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน

เพ่ือขอแตง ตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพ่ือ

ขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทย) ไมวาจะเปนผลงานท่ีสงประเมิน   เง่ือนไขของผลงาน ตลอดจน

ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ทําใหไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการประเมินบุคคลและผลงาน

ตอไปได 

ดังนั้น กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี จึงเห็นความสําคัญในการจัดทํา

คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว 

สําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติของขาราชการกรมปศุสัตว เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

และทําใหการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาหลักเกณฑการดําเนิน การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว 

2.  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการกรมปศุสัตว 

ขอบเขต  

การจัดทําคูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาการของกรมปศุสัตว เฉพาะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการ (นายสัตวแพทย) ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขของ

สํานักงาน ก.พ. ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว รายละเอียดการดําเนินงานของแตละข้ันตอน การจัดทําแผนผัง

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ พรอมแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบแนวทางในการดําเนินการการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว 

๒. เผยแพรใหเจาหนาท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจเพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการดําเนินการ ประเมิน

บุคคลและผลงานท่ีถูกตองตามหลักเกณฑ 

3. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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บทท่ี 2 

หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 
 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทตางๆ ตามบทเฉพาะกาล                    

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑๑ กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘  

ลงมา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 100๖/ว๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน 25๔๘  และหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับเงินประจํา

ตําแหนง กรณีการไดเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (นายสัตวแพทยชํานาญการ) 

ตองผานการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด สําหรับใชในการประเมิน

เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะเดิม) โดยมอบให อ.ก.พ. กรม และผูมีอํานาจ            

สั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑ ดําเนินการตาม

หลักเกณฑการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ โดย

สามารถแบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

- หลักเกณฑเก่ียวกับผลงานท่ีสงประเมิน 

- หลักเกณฑเก่ียวกับการปองกันการลอกเลียนผลงาน 

- หลักเกณฑเก่ียวกับเกณฑการประเมินผลงาน 

๑.  หลักเกณฑเกี่ยวกับผลงานวิชาการที่สงประเมิน 

1.๑ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจาก อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี               

อ.ก.พ. กรมแตงตั้ง ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องท่ีไดเสนอไวในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล 

๑.2  ผลงานท่ีสงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน2
0

12

1.๒.๑  ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น  ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใชใน

การประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน  แสดงถึงความรู 

ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชนท่ีเกิดจากผลงาน

ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชได เพ่ือแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน  โดยมิใชเปน

เพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงาน  อาจกําหนดเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสม

กับสายงาน และลักษณะงานของหนวยงานก็ได และ 

ดังนี้ 

                                         
1

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551 
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
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๑.๒.2  ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ควรเปนแนวคิด  วิสัยทัศน  หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต  เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้งและ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  รวมท้ังควรเปนแนวคิด  หรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

และมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพ่ิมเติมใหมีความ

เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได 

1.3  ผลงานท่ีสงประเมินจะตองอยูในเง่ือนไขและลักษณะของผลงานของตําแหนงในระดับและ  

แตละสายงาน๒
2

3และตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑.๓.๑ ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน จะตองอยูในเง่ือนไข ดังนี้ 

๑) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ

ประเมิน 1 ระดับ  เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน  แตอยางนอยจะตองมีผลงานท่ี

ต่ํากวา 1 ระดับอยูดวย 

2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

3) กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน  จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ

ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา  หรือผลิตผลงานในสวนใด  หรือเปนสัดสวนเทาใด  และมีคํารับรอง

จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 

4) ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

แลวจะนําเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 

๕) แนวคิดเพ่ือการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตองเปนแนวคิดท่ีจะพัฒนา

งานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง  และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลาของการดําเนินงานไว

ดวย 

๖) จํานวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานใหสงตามจํานวนท่ี

คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด  ท้ังนี้ ตามท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ไดกําหนดเง่ือนไข

เก่ียวผลงานท่ีสงประเมิน๓
3

4 ดังนี้ 

ก.  ผลงานท่ีจะนํามาประเมินอยางนอย จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง 

และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐ % เปนผลงานท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะ

หัวหนาโครงการอยางนอย ๑ เรื่อง 

ข. มีสัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวารอยละ 60 

สวนผลงานเรื่องอ่ืนอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํา

กวารอยละ 20  

ค. อายุของผลงานไมเกิน 5 ป ท้ังนี้นับตั้งแตวันเผยแพรผลงาน 

๗) อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

                                         
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   

๓
 ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๑.๓.๒ ลักษณะของผลงาน๒
4

5 

1) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

ก. ขอบเขตของผลงาน   เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานท่ี

เกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และแนวคิดหรือแผนท่ีจะดําเนินการในอนาคต  ท่ีเปนการ

พัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

ข. คุณภาพของผลงาน มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือได 

ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมาก  จําเปนตองมีการตัดสินใจ  หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 

ง. ประโยชนของผลงาน  เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือ

ตอความกาวหนาทางราชการ หรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปน

อยางดี 

จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ   มีความรู  ความชํานาญงาน  

และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได  เปนท่ียอมรับในงานนั้นๆ 

๒) ตําแหนงประเภทวิชาการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับ (นายสัตวแพทย

ชํานาญการ)  

ก. ขอบเขตของผลงาน   เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานท่ี

เกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และแนวคิดหรือแผนท่ีจะดําเนินการในอนาคต  ท่ีเปนการ

พัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

ข. คุณภาพของผลงาน  มีคุณภาพของผลงานดี 

ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลัก

วิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ  จําเปนตองมีการตัดสินใจ  หรือแกปญหาในงานท่ี

ปฏิบัติมาก 

ง. ประโยชนของผลงาน  เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือ

ประเทศชาติ หรือตอความ กาวหนาทางวิชาการ  หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในระดับสูง 

จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ   มีความรู  ความชํานาญงาน  

และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับในระดับกองหรือวงการวิชาการ หรือวิชาชีพดานนั้นๆ 

3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ก. ขอบเขตของผลงาน   เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานท่ี

เกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และแนวคิดหรือแผนท่ีจะดําเนินการในอนาคต  ท่ีเปนการ

พัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

ข. คุณภาพของผลงาน  มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

                                         
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
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ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน   ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลัก

วิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมากเปนพิเศษ  จําเปนตองมีการตัดสินใจ  หรือแกปญหาใน

งานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 

ง. ประโยชนของผลงาน  เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือ

ประเทศชาติ หรือตอความ กาวหนาทางวิชาการ  หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก  หรือการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 

จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ   มีความรู  ความชํานาญงาน  

และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนท่ียอมรับในระดับกองหรือระดับกรม  หรือวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ

ดานนั้นๆ 

๑.๔ ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิงและปองกัน

การลอกเลียนผลงาน เชน นําลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน 

๒.  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการลอกเลียนผลงาน 

๒.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542  และ                  

ท่ี นร ๑๐๐๖/ว๑๖ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ กรณีการแตงตั้งการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ

ชํานาญการพิเศษ ไดกําหนดใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับ

คุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล   

เนื่องจากการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางรายมีการแจงขอมูลเก่ียวกับ

เรื่องคุณสมบัติของบุคคลหรือเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานเปนเท็จหรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงาน

ของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของผูขอรับการประเมิน หรือมีการจางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานท่ีนํามา

จัดทํานั้นไมใชผลงานท่ีแทจริงของผูขอรับการประเมิน การกระทําดังกลาวเขาขายเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ยังกอใหเกิด                

ผลเสียหายตอระบบการประเมินบุคคลเพราะทําใหไมสามารถสรรหาผูท่ีมีความรู ความสามารถ และความ

ชํานาญงานหรือความเชี่ยวชาญท่ีแทจริงมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได เพ่ือมิใหเกิดการกระทําดังกลาว ก.พ. จึงมี

มติใหกําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูกระทําผิดไวดังตอไปนี้ 

๒.๑.1 หากสวนราชการเจาสังกัดตรวจสอบพบวาขาราชการรายใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่อง

คุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการ

ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงานให โดย

ผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานท่ีแทจริงของตน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗ สั่งระงับหรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น แลวดําเนินการทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมท้ัง              

ผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณีตอไป 

๒.๑.2 หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซ่ึงถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตามขอ 

๒.๑.๑ เสนอขอรับการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 2 ป 

นับตั้งแตวันท่ีถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 

๒.๑.3 ขาราชการผูใดไดรับอนุมัติใหผานการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน หากภายหลังปรากฏวามีกรณีดังกลาวในขอ ๒.๑.๑ อยูกอนไดรับอนุมัติใหผานการประเมิน ใหผูมี
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อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗ ระงับการแตงตั้งผูนั้น หรือดําเนินการเพิกถอนการแตงตั้งผูนั้นเสียโดยใหถือวา

บุคคลดังกลาวเปนผูทุจริตในการขอรับการประเมิน และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามขอ ๒.๑.1 กับ

ขอ ๒.๑.๒  

๒.๑.๔ ใหถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสงคําขอประเมิน

บุคคลท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินหรือ                

ผูท่ีเก่ียวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามท่ีกําหนดในขอ ๒.๑.๑ หรือขอ ๒.๑.๓ หากผูบังคับบัญชา

ผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัย ใหผูถือวา ผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามมาตรา 99 ดวย 

๒.๑.๕ ใหนํามาตรการท่ีกําหนดในหนังสือฉบับนี้ไปใชบังคับแกกรณีการแจงขอมูลเก่ียวกับ

คุณสมบัติ และผลงานของบุคคลเปนเท็จเพ่ือขอรับคัดเลือกเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

๒.๒ หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 0203/ว13118  ลงวันท่ี 13 

มิถุนายน 2543  ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ

เก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล  กรณีการตรวจสอบการประเมินบุคคล

และผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ  ใหมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.1 การตรวจสอบในระดับเจาหนาท่ี ซ่ึงในการทางการปฏิบัติเปนการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูขอรับการประเมินใหเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานของทางราชการ เชน ก.พ.7 

หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีเห็นวาจําเปนตองใชตนฉบับก็ใหเรียกตนฉบับเอกสารมาเพ่ือตรวจสอบ                 

ถาไมอาจนําตนฉบับเอกสารมาประกอบการพิจารณาไดก็ใหใชสําเนาท่ีมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับรองเพ่ือเปน

หลักฐานในการตรวจสอบ 

๒.๒.2 ในการรับรองผลงาน ใหผูท่ีรับรองผลงาน ไดแก ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานโดยตรง ผูรวมจัดทําผลงานตามสัดสวน รองอธิบดี/ผูท่ีไดรับมอบหมายและอธิบดี ตรวจสอบความถูก

ตอง โดยหาขอเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพ่ือใหมีขอมูลประจักษชัดวาเปนผลงานท่ีแทจริงของผูรับการ

ประเมิน เชน คําสั่งมอบหมายงาน เปนตน และในกรณีเปนผลงานวิจัยหรือกรณีท่ีเปนผลงานท่ีปฏิบัติในหนาท่ี      

ผูขอรับการประเมินจะตองเขียนชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีการดําเนินการการศึกษาวิจัย และรายชื่อผูศึกษาวิจัยรวม 

(ถามี) พรอมท้ังจัดทําบทคัดยอใหหนวยงานตนสังกัดเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในสังกัด หากไมมีผูใด

คัดคานจึงเสนอผลงานนั้นเขารับการประเมินตอไปได ท้ังนี้ ไมวาจะเปนตําแหนงท่ีครองอยูหรือตําแหนงวางท่ี

คัดเลือกบุคคลมารักษาการในตําแหนง 

๒.๒.3 ใหแนบหลักฐานการแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในสังกัดรวมไวกับเรื่องท่ี

เสนอรับการประเมิน 

๒.๓ หนังสือกรมปศุสัตวท่ี กษ 0603/ว33102 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2543  ไดกําหนดใหมี

การปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลใน

การขอรับประเมินบุคคลเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.พ. ในขอ ๒.๑ และปฏิบัติตามแนวทางท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดในขอ ๒.๒ โดยกําหนดระยะเวลาการแจงเวียนไมนอยกวา 15 วันทําการ 
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๓.  หลักเกณฑเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน 

ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  กําหนดให 

อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน และอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดได  

๓.๑  คณะกรรมการประเมินผลงาน๒
5

6 

๓.๑.1 ให อ.ก.พ.กรม  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยแตงตั้งตามสายงานของ

ตําแหนงท่ีจะประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ได  ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม  มีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป  โดยมีองคประกอบดังนี้ 

๑)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 

๑.1)  ประธาน ใหแตงตั้งจาก 

-  ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง

ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาข้ึนไป  ในสายงานท่ีจะประเมิน หรือในสายงานท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีกรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงไมเคย

เปนขาราชการมากอน หรือ 

-  รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือ

หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตั้งแตระดับตนหรือเทียบเทาข้ึนไป  ท่ีกํากับดูแลสายงานท่ีจะประเมิน 

๑.2)  กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 

-  ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง

ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการหรือเทียบเทาข้ึนไป  ในสายงานท่ีจะประเมิน  หรือในสายงานท่ีเก่ียวของตามท่ี

กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ.  ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถ

แลว หรือ 

-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงไมเคย

เปนขาราชการมากอน  

ท้ังนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ี  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ระดับชํานาญการ  เปนเลขานุการ 

2)  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (ขอรับเงินประจําตําแหนง) 

และระดับชํานาญการพิเศษ           

๒.1)  ประธาน ใหแตงตั้งจาก 

-  ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง

ตําแหนงตั้งแตระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเทาข้ึนไป  ในสายงานท่ีจะประเมิน  หรือในสายงานท่ีเก่ียวของตามท่ี

กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

                                         
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
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-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงไมเคย

เปนขาราชการมากอน หรือ 

-  รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานักตั้งแตระดับสูงหรือเทียบเทาข้ึนไป  

ท่ีกํากับดูแลสายงานท่ีจะประเมิน 

๒.2)  กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 

-  ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง

ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาข้ึนไป  ในสายงานท่ีจะประเมิน หรือในสายงานท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีกรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ.  ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความ- 

สามารถแลว หรือ 

-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงไมเคย

เปนขาราชการมากอน 

ท้ังนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ี  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ระดับชํานาญการเปนเลขานุการ 

๓.๑.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประเมินผลงาน๒
6

7  มีดังนี้ 

1) กําหนดเง่ือนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับ

เพ่ิมเติมจากเง่ือนไขและลักษณะของผลงานตามขอ ๑ หลักเกณฑเก่ียวกับผลงานท่ีสงประเมิน ตามท่ีเห็นสมควร 

เชน เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 2 ระดับ  ท้ังนี้  ให

กําหนดสําหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

ของแตละหนวยงาน  เพ่ือใหผลงานนั้นเกิดประโยชนคุมคาและสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปน

อยางดี 

2) กําหนดจํานวนของผลงานท่ีจะใหสงประเมิน  ท้ังนี้ ตองเปนผลงานท่ีเปนผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาจํานวนอยางนอย 1 เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน จํานวน อยางนอย 1 เรื่อง 

3) กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของ

ผลงาน  ท้ังนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาก็ได 

4)  ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้าซอน หรือลอกเลียนผลงาน 

โดยใหดําเนินการโดยเร็ว  หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗  เพ่ือ

ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542  ตอไป  แตถา

ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลง หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 5๗  ดําเนินการสอบสวนผูทักทวง เพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

5) วินิจฉัยกรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนท่ีสุด 

6)  รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗  และใน

กรณีท่ีผลงานของผูนั้นไมผานการประเมิน  ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย 

                                         
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
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7)  หนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ี อ.ก.พ.กรม  มอบหมาย 

๓.๒  แนวทางการประเมินบุคคลผลงานของกรมปศุสัตว 

คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว ไดกําหนดแนวทางการประเมิน

บุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว ดังนี้ 

๓.๒.๑ แนวทางการประเมินผลงาน๓
7

8 

๑) ผลงานวิชาการจํานวนไมเกิน  3 เรื่อง อาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน  ๆ 

ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 

2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ๒ 

3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ๒ 

4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนงแตละระดับ๒ 

5) ความรู  ความชํานาญงาน  หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูขอรับการประเมินมีความรู  ความชํานาญงาน  

หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งมากนอยเพียงใด 

2.๓.๒ การใหคะแนนผลงาน๓ 

การใหคะแนนการประเมินผลงานพิจารณาตามองคประกอบของลักษณะผลงาน  

โดยกําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 

๑) องคประกอบท่ี 1 คุณภาพของผลงาน  60 คะแนน ประกอบดวย 

- แนวความคิด 20 คะแนน 

- วิธีดําเนินการ 20 คะแนน 

- ความยุงยากซับซอนของผลงาน 20 คะแนน 

๒)  องคประกอบท่ี ๒ ประโยชนของผลงานท่ีนําไปใช   20 คะแนน 

๓)  องคประกอบท่ี 3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน   20 คะแนน 

๒.๓.๒ เกณฑการตัดสินผูท่ีผานการประเมินตองไดคะแนน๓ ดังนี้ 

๑)  คะแนนตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (60 คะแนน) กําหนดดังนี้ 

๑.๑) ระดับชํานาญการ ไดคะแนนตั้งแต 65% ข้ึนไปของคะแนนเต็มตาม

องคประกอบคุณภาพของงาน (39 คะแนน) 

๑.๒) ระดับชํานาญการ (รับเงินประจําตําแหนง) ไดคะแนนตั้งแต 70% ข้ึน

ไปของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของงาน (42 คะแนน) 

๑.๓) ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนตั้งแต 75% ข้ึนไปของคะแนนเต็ม

ตามองคประกอบคุณภาพของงาน (45 คะแนน) 

๒)  ไดคะแนนรวมตั้งแต 70% ข้ึนไป 

 

 

                                         
๒
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   

๓
 รายงานการประชุมซักซอมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน วันที่ 13 มีนาคม 2555 
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๒.๓.3 รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ๓
8

9 

รูปแบบการเขียนผลงานใหใชรูปแบบท่ีกรมปศุสัตว (กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว) 

กําหนดเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2.๓.๒ การใหคะแนนผลงาน๓ 

๓.๓  วันท่ีมีผลการประเมิน   

เม่ือผูขอประเมินผานการประเมินตามหลักเกณฑกําหนดแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้งฯ แตงตั้งผูนั้นใหดํารงตําแหนงท่ีขอประเมินไดไมกอนวันท่ี ดังนี้ 

๓.๓.๑ กรณีผูขอประเมิน สงผลงานและเอกสารครบถวนสมบูรณ  ใหแตงตั้งเลื่อนไดไมกอน

วันท่ีกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กองการเจาหนาท่ี  ท่ีมีหนาท่ีในการประเมินผลงานไดรับผลงานท่ีมี

เอกสารครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที  

๓.๓.๒ กรณีท่ีผูขอประเมิน สงผลงานหรือเอกสารมีความครบถวนสมบูรณ ระหวางวันท่ี 

๑๖-๓๑ มีนาคมของทุกป และระหวางวันท่ี ๑๖-๓๐ กันยายนของทุกป ใหแตงตั้งเลื่อน ไดตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน 

และ ๑ ตุลาคมตามลําดับ (กรณีเปนวันหยุดราชการใหแตงตั้งเลื่อนไดในวันถัดไปท่ีเปนวันทําการ) 

๓.๓.๓ กรณีผูขอประเมินเกษียณอายุราชการ  ลาออก หรือถึงแกความตายระหวางการ

พิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน  ใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กอง

การเจาหนาท่ี  ท่ีมีหนาท่ีในการประเมินผลงานไดรับผลงานท่ีมีเอกสารครบถวนสมบูรณสามารถนําไป

ประกอบการพิจารณาไดทันที  และตองไมหลังจากวันท่ีผูขอประเมินเกษียณอายุราชการ  หรือไดรับอนุญาตให

ลาออกจากราชการ หรือถึงแกความตาย 

 

                                         
๓
 รายงานการประชุมซักซอมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน วันที่ 13 มีนาคม 2555 
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กระบวนการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน และเพ่ือ
ขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) 

1. กระบวนการของผูขอรับการประเมิน 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด หมายเหตุ 

๑ 

 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกบุค คลที่
จะเขารับการประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง และประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 
ตําแหนงละ 1 ราย พรอมชื่อผลงาน แจงใหหนวยงาน
และผูไดรับการคัดเลือกทราบ 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
พิจารณาปละ 2 คร้ัง 

 
 

2 

 1. จัดทําผลงานวิชาการฉบับสมบูรณตามหัวขอที่เสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกตามรูปแบบ 
2.  ผลงานวิชาการที่นําเสนอตองเปนไปตามรูปแบบ 
และเง่ือนไขของผลงานตามหลักเกณฑที่กําหนด                  
ผลงาน จํานวน ๑ เร่ือง แตไมเกิน ๓ เร่ือง  ผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 100 % เปนผลงานที่
ปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย 1 เร่ือง 
สัดสวนผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวา 60 %  สวนผลงาน
เร่ืองอื่นอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวม
โครงการก็ได โดยในฐานะผูรวมโครงการจะตองมีสัดสวน
การปฏิบัติงานไมตํ่ากวา 20%  

 

 
 

3 

 เสนอผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการ
วิชาการสํานัก/กอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองผลงาน
กอนเผยแพร และกอนเสนอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน 

 

 
 

4 

 เสนอผลงานที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการสํานัก/กอง ขอเลขทะเบียนจากกลุมพัฒนา
วิชาการปศุสัตว  
 

 

 
 

5 

 จัดทําหนังสือเวียน และติดประกาศ  เร่ือง  มาตรการ                 
ในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จของ ผลงาน
วิชาการ พรอมบทคัดยอ รายชื่อผูรวมจัดทํา สัดสวนการ
ปฏิบัติงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
 

หากมีผูใดคัดคานใหแจงภายใน 
๑๕ วันทําการ 

 
6 

 
               

                   

ใหดําเนินการเผยแพรผลงานตอสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิงและปองกันการ
ลอกเลียนผลงาน เชน วารสาร web-site เปนตน 

 

 
 

7 

 
                   

จัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานใหกองการ
เจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด เอกสาร
ประกอบดวย 
1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
2. เอกสารผลงานวิชาการ 
3. สําเนาหนังสือเวียนและสําเนาประกาศ เร่ือง 
มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการ
ประเมินของผลงานวิชาการ 
4. เอกสารวิชาการตนฉบับที่เผยแพร 
5. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  
(เฉพาะนายสัตวแพทย) 

จัดสงผลงานภายมนระยะเวลา
ที่กําหนด (6 เดือน) 

 

กรมปศุสัตวประกาศ 
รายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก/ชื่อผลงาน 

จัดทําผลงานวิชาการ 
ฉบับสมบูรณ 

คณะกรรมการวิชาการสํานัก/กอง
พิจารณาผลงานวิชาการ 

เผยแพรผลงาน 

จัดสงผลงานวิชาการ
เพื่อขอประเมิน 

ขอเลขทะเบียนผลงานจาก           
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 

แจงเวียนมาตรการการลอกเลียน
ผลงาน 
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2. กระบวนการของกองการเจาหนาท่ี  

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 
 
 

 

รับเอกสารของผูรับการประเมิน พรอมจัดใหมีการ
ลงทะเบียนวันที่รับเอกสาร เพื่อใชในการนับวันแตงต้ัง
กรณีเอกสารครบถวนสมบูรณ 

 

2 
 

 
                                 
                                       
                                                         
                                         NO 
                                  
 
 
 
          Yes 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
บุคคลและผลงาน ดังนี้ 

1.1 หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด 
1.2 แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 

และผลงานวิชาการ ถูกตองตามแบบฟอรมที่กรมฯ 
กําหนด 

1.3 หนังสือมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจง
ขอมูลเท็จ พรอมประกาศของหนวยงาน เร่ืองตรวจสอบ
ผลงานของผูขอรับการประเมิน 

1.4 เอกสารอื่นๆ เชน หนังสือแจงการแกไขชื่อ
ผลงาน 
2. ตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอรับการ
ประเมิน ดังนี้ 

2.1 เปนผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินตรง
ตามประกาศกรมปศุสัตว 

2.2 ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ และหนวยงานตนสังกัด 
3. ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสารผลงานวิชาการเบื้องตน 
ดังนี้ 

3.1 ชื่อเร่ืองผลงานตรงตามที่เสนอในประกาศกรม
ปศุสัตว 

3.2 เปนผลงานที่ดําเนินการในขณะที่ดํารงตําแหนง
ตํ่ากวาระดับที่จะแตงต้ังไมเกิน 1 ระดับ 

3.3 ระยะเวลาการเผยแพรผลงานไมเกิน 5 ป และ
แหลงเผยแพรเอกสาร 

หากชื่อผลงานไมตรงตามที่
ประกาศใหผูขอรับการประเมิน
ทําหนังสือชี้แจง ทั้งนี้ ตองไม
เปล่ียนแปลงในสาระที่สําคัญ 

3 
 

 
 

สงแบบประเมินบุคคลและผลงานวิชาการที่ตรวจสอบ
ความถูกตองแลวใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน อานลวงหนา กอนนําเขาพิจารณาในที่ประชุม 

 

4 
 

1. ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารประเมินการประเมินของผูขอรับ
การประเมินแตละราย เพื่อใหคณะกรรมการฯ ลงนาม 
3. ดําเนินการจัดประชุมพิจารณาผลงาน คณะ
กรรมการฯ พิจารณาผลงานตามหลัดเกณฑที่ สํานักงาน 
ก.พ. และกรมปศุสัตวกําหนด พรอมจัดทํารายงานการ
ประชุม  

 

5 
 

         
 
 

1. กรณีผานการประเมิน ทําหนังสือเสนอกรมฯเพื่อ
รายงานผลการประเมิน  และขออนุมัติแตงต้ังผูผานการ
ประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
2. กรณีไมผานการประเมิน ทําหนังสือแจงใหผูขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อใหดําเนินการเขากระบวนการ
คัดเลือกบุคคลในรอบตอไป 

 

6 
 

เสนอหนังสือที่กรมฯ พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูผานการ
ประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหฝายสรรหาและบรรจุ
แตงต้ังออกคําส่ังแตงต้ัง 

 

 

 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบ 

สงคืนแก 

สงคณะกรรมการ
ประเมินอาน 

ประชุมพิจารณาบุคคล
และผลงาน 

ออกคําส่ังแตงต้ัง 

รายงานผลการประเมิน 
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3. กระบวนการของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 
 
 

 

อ.ก.พ. กรม ปศุสัตว  แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยแตงต้ังตามสายงานของตําแหนง
ที่ขอประเมิน ทุก ๒ ป โดยมีนักทรัพยากรบุคคล              
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่
ไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

. 

2 
 

 
                                 
                                       
                                                         
                                                                           

ฝายเลขานุการสงผลงานของ ผูขอ รับการประเมิน                
ใหคณะกรรมการไดอานลวงหนากอนนัดประชุม  
ประกอบดวย  
1. แบบประเมินคุณสมบัติทางบุคคล  
2. เอกสารวิชาการ 

 

3   คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลงานวิชาการของ               
ผูขอประเมิน และตัดสินคุณภาพของผลงานที่สงประเมิน
วามีคุณภาพเพียงพอสําหรับตําแหนงที่ขอประเมินและ
สมควรใหผานการประเมินเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นไดหรือไม อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติม 
เสร็จแลวมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการตอไป 

กกกก 

4 
 

         
 
 

เมื่อพิจารณาผลงานเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ 
มอบหมายใหฝายเลขานุการ รายงานผลการประเมิน ตอ
อธิบดีกรมปศุสัตว 

 

 

 

แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน 

รายงานผลการ
ประเมิน 

 

กรรมการพิจารณา
ผลงาน 

คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและ

ผลงาน 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน 
 

การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  

ชํานาญการพิเศษ  และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง  (นายสัตวแพทยชํานาญการ ) เปนการดําเนินการภาย

หลังจากผูไดรับการคัดเลือก ใหสงผลงานประเมิน ไดจัดสงผลงาน ฉบับสมบูรณ ใหกองการเจาหนาท่ีภา ยใน ๖ 

เดือน หลังประกาศผลการคัดเลือก  เพ่ือจัดสงใหกองการเจาหนาท่ี  ซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานดําเนินการตอไป   

ดังนั้น ผูเก่ียวของดานการประเมินบุคคลและผลงาน  ไดแก ผูขอรับการประเมิน  หนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการ

เจาหนาท่ีตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน  กองการเจาหนาท่ี  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  เพ่ือทํา

หนาท่ีดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามท่ีหลักเกณฑกําหนดในเรื่องผลงานท่ีสงประเมิน  รูปแบบการ

นําเสนอผลงาน  เง่ือนไขของผลงาน  ลักษณะของผลงาน  เกณฑการประเมิน  หนวยงานหรือสวนราชการท่ี

รับผิดชอบในการประเมินผลงาน  วันมีผลการประเมิน  การดําเนินการประเมินผลงาน  และการรายงานผลของ

กองการเจาหนาท่ี  

ผูศึกษาในฐานะกองการเจาหนาท่ีไดทําหนาท่ีบริหารจัดการ  โดยควบคุม กํากับดูแล แกไขปญหา

และติดตามการดําเนินการประเมินใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลใหรับผิดชอบการประเมินผลงานแตละสายงาน

ใหชัดเจน และทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  และจากการศึกษาหลักเกณฑ 

หนังสือเวียน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินบุคคลและผลงาน  ดังนั้น ผูศึกษาไดนําผลการศึกษามา

วิเคราะหและสรุปเรียบเรียงเปนข้ันตอน รายละเอียดแบบฟอรมและเอกสารท่ีจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑ พรอมท้ัง

นํากรณีศึกษาท่ีพบมาเปนตัวอยางประกอบการอธิบายการดําเนินการในแตละข้ันตอน โดยกําหนดใหผูเก่ียวของ

มีบทบาทและหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 

๑.  ผูขอรับการประเมิน ดําเนินการดังนี้ 

๑.๑  ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับผลงาน วิชาการท่ีตองสงประเมินซ่ึงประกอบดวยผลงานท่ี

เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา  ซ่ึงเปนผลงานท่ีเกิดจา กการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง

ปจจุบันซ่ึงเก่ียวของกับตําแหนงท่ีขอประเมิน จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง๓
0

1  

๑.๒  จัดทําหนังสือเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เพ่ือจัดสงแบบรายการประกอบคําขอให

ประเมินบุคคล  และผลงานวิชาการประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลให กองการเจาหนาท่ี  ภายใน ๖ เดือน 

นับจากประกาศผลการคัดเลือก  

๑.๓  ผลงานวิชาการท่ีนําเสนอตองเปนไปตามรูปแบบการเสนอผลงาน  และเง่ือนไขของผลงาน

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 

                                         
๓
 ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๑.๓.๑  ผลงาน วิชาการ ท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ

ประเมิน 1 ระดับ๒
1

2    

๑.๓.๒  จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกัน             

ไมนอยกวา ๑๐๐ % เปนผลงานท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย ๑ เรื่อง                    

มีสัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวารอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอ่ืนอาจปฏิบัติใน

ฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20 และผลงาน

เผยแพรไมเกิน 5 ป๓2

3 

๑.๓.๓ ผลงานวิชาการไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปองกันการลอกเลียนผลงานของ

สํานักงาน ก.พ. 3

4 และแนวทางท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 4

5 โดยมีกําหนดระยะเวลาการแจงไมเวียน

ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ5

6 

๑.๔  การจัดทํารูปเลม  ผูขอประเมินจะตองจัดทําเอกสารสําคัญ เพ่ือประกอบการพิจารณา                  

2 สวน คือ 

๑.๔.๑ จัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล  (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 

๔๒) โดยใหใชแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับคืนจากกองการเจาหนาท่ีภายหลังจากมี ประกาศรายชื่อ                   

ผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน จัดทําสําเนาจํานวน 10 เลม ทุกเลมจะตองจัดทําปกและสันปก

สีเดียวกัน  

๑.๔.๒ เอกสารวิชาการ  จํานวนเรื่องละ  10 เลม หนาปกเอกสารวิชาการจะมีรูปแบบท่ี

กําหนด คือ ใหระบุวาเปนเอกสารวิชาการเรื่องท่ี ชื่อเรื่อง รายชื่อผูรวมดําเนินงานท้ังหมดโดยเรียงลําดับตาม

สัดสวนการปฏิบัติงาน เลขทะเบียนวิจัย/เลขทะเบียนวิชาการ  สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ 

และการเผยแพร (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๓8)  และจะตองมีสําเนาหนาปกเอกสารตนฉบับท่ีเผยแพร 

เชน ผลงานวิชาการเรื่องนั้นไดเผยแพรในวารสารสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ ประจําเดือนกันยายน 

– ธันวาคม ๒๕๕๕ ก็ใหสําเนาหนาปกวารสารสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ฉบับนั้น โดยใหใสตอจากสวนของหนาปก

เอกสารวิชาการ ตามดวยเนื้อหาของผลงานวิชาการ (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 40) และ ตองจัดทําปกสี

เดียวกันทุกเรื่อง  แตตองเปนสีท่ีตางจากแบบ ประเมินคุณสมบัติของบุคคล  และใหใชสันปกสีเดียวกับแบบ

ประเมินบุคคลสมบัติของบุคคล  

๑.๔.๓  ใหมีเอกสารแนบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) แบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน 10 แผน แบบการประเมิน

ตําแหนงวิชาการดานนี้ เปนเอกสารสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินจะตองระบุชื่อของ

ผูขอรับการประเมิน  ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง  และสังกัดปจจุบัน  และขอประเมินใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม  

ถาขอประเมินลงตําแหนงปจจุบัน  ใหระบุเลขตําแหนง  เลขท่ีตําแหนง  และสังกัดเดิม  แตถาขอประเมิน                       

ลงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงปจจุบัน  ใหระบุตําแหนง  เลขท่ีตําแหนง  และสังกัดใหมใหละเอียดชัดเจน  พรอมนี้ 

                                         
๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
๓ ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
4 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542  และที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
5 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 0203/ว13118  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2543 
6 หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0603/ว33102 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543   
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ตองแจงรายละเอียด  ชื่อผลงานท่ีขอประเมิน  เลขทะเบียน  วิชาการ/วิจัย และบอกสัดสวนการปฏิบัติงาน  โดย

แบงเปนรอยละ  ของการปฏิบัติงานแตละราย  ท้ังหัวหนาโครงการ  และผูรวมงาน  ท้ังนี้ใหเรียงลําดับผลงานตาม

รอยละ จากมากมานอย (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๒7) 

๒) สําเนาหนังสือเวียนและสําเนาประกาศ  เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ    

ผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมินของ ผลงานวิชาการ ทุกเรื่องท่ีเสนอ

เขารับการประเมิน  ผูขอประเมินระดับชํานาญการ และการขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญ

การ) จํานวน 1 ชุด ผูขอประเมินระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ชุด (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๒9) 

๓) เอกสารวิชาการตนฉบับท่ีเผยแพร  ใหผูขอประเมินสงเอกสารตนฉบับท่ีไดนําเอา

ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอใหประเมินไปลงเผยแพรทุกเรื่อง  เชน ผูขอประเมินนําผลงานทางวิช าการไปเผยแพร

ในวารสารสํานักปศุสัตวเขต ใหสงวารสารฉบับนั้นมาดวย 

๔) สําหรับผูขอประเมินตําแหนงนายสัตวแพทย  จะตองจัดทําสําเนาใบอนุญาตเปน

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  จํานวน 2 ฉบับ ( ตองเปนใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวท่ียังไม

หมดอายุ )  

๒.  หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน 

กลุม/ฝายท่ีปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ีหนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมินดําเนินการ

ดังนี้ 

2.๑  ตรวจสอบแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เก่ียวกับ 
๒.๑ คุณลักษณะของบุคคล   ตรวจสอบแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลใหถูกตองตรง

ตามแบบฟอรม การใหคะแนน และการลงนามของผูบังคับบัญชาใหเปนไปตามแนวทางการคัดเลือกบุคคล 
๒.๒ แบบแสดงรายละเอียดการเสน อผลงาน ประกอบดวย  หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผลการ

ปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป และผลงานท่ีสงประเมินตรงกับเคาโครงเรื่องของผลงานตามประกาศผลคัดเลือกบุคคล 

๒.๒  ตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ เก่ียวกับ 

๒.๒.๑ ผลงานวิชาการ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการสํานัก/กอง จัดขอเลข

ทะเบียนวิชาการ/วิจัย จากกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว และการดําเนินการเผยแพร 

๒.๒.๒  การจัดทําและแจงเวียนหนังสือและประกาศของหนวยงานตามหลักเกณฑการ

ปองกันการลอกเลียนผลงานของสํานักงาน ก.พ. 6

7 และแนวทางท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 7

8 โดยมี

กําหนดระยะเวลาการแจงไมเวียนไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 8

9 และตรวจสอบกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงาน

วิชาการ 

๒.๓  จัดสง แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และ ผลงานวิชาการ ประกอบการพิจารณาของ             

ผูขอรับการประเมินใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานตอไป 

 

 

                                         
7 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542  และที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
8 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 0203/ว13118  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2543 
9 หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0603/ว33102 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543   
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๓.  กองการเจาหนาที่  ดําเนินการดังนี้ 

๓.๑  เม่ือไดรับเรื่องจากหนวยงานของผูขอรับการประเมินแลวใหลงทะเบียนรับพรอมตรวจสอบ

เอกสารท่ีจัดสงมาใหครบถวนแลวมอบใหผูท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานประเมินบุคคลและผลงานหรือ

เลขานุการท่ีรับผิดชอบการประเมินผลงานแตละสายงานทันที 

๓.๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 

๓.๒.๑ พิจารณาอํานาจการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  โดย อ.ก.พ. 

กรมมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว  โดยแตงตั้งตามสายงานของตําแหนงท่ีจะเปนประเมิน ๒
9

10 

(รายละเอียดภาคผนวก ข หนา ๕๙) 

๓.๒.๒ การนํา เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งคณะกรรม การประเมินบุคคลและ ผลงาน  โดยขอ

ความเห็นชอบจาก  อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ทุก ๆ 2 ป  ซ่ึงคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย 

ประธาน จะตองเปนขาราชการหรือเคยเปนขาราชการท่ีเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินระดับ

เชี่ยวชาญหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น หรือรองอธิบดี หรือ

ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองระดับสูงหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีกํากับดูแลสายงานหรือสวนราชการท่ีจะ

ขอประเมิน และกรรมการประเมินผลงานจํานวน ๒-๕ ราย  ผูแทนกองการเจาหนาท่ีไมต่ํากวาระดับชํานาญการ

เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ การแตงตั้งคณะกรรมการฯ๒ 

๓.๓  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กองการเจาหนาท่ี  ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน จะตองดําเนินการดังนี้ 

๓.๓.๑ การตรวจสอบเม่ือไดรับเอกสารขอรับการประเมินจากผูขอประเมิน ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอประเมิน ดังนี้ 

๑.๑) ตรวจสอบวาผูขอประเมินเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมิน 

ผลงาน ๒ สงผลงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และตําแหนงท่ีขอประเมินตรงตามประกาศ รวมท้ังการดํารง

ตําแหนงปจจุบัน ณ วันท่ีกองการเจาหนาท่ีไดรับเอกสาร 

๑.๒) ตรวจสอบชื่อเรื่องและรายละเอียดของผลงานใหตรงกับเคาโครงเรื่องท่ีผาน

การคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก๒ และจํานวนผลงานครบตามประกาศ๓  

๑.๓) ตรวจสอบการเผยแพรผลงาน และการเวียนมาตรการการปองกันการลอก

เลียนผลงาน๗
10

11  

๒) ตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีสงประเมินตามเง่ือนไขท่ีกําหนด๒ ดังนี้ 

๒.๑) ตรวจสอบระยะเวลาดําเนินการ วา เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอประเมินไมเกิน ๑ ระดับ 

๒.๒) ตรวจสอบการเผยแพรผลงาน มีการร ะบุชื่อแหลงท่ีเผยแพร  ปท่ีเผยแพร  

และมีเลขทะเบียนวิชาการจากกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 

๒.๓) ตรวจสอบอายุของผลงานไมเกิน 5 ป ท้ังนี้นับตั้งแตวันเผยแพรผลงาน๓
11

12 

                                         
๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
๗สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542  และที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๓ ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๒.๔) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับ

ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

๒.๕) ไมใชผลงานท่ีเคยนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึนหรือเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงแลว 

๒.๖) ตรวจสอบ จํานวนผลงานท่ีจะใหสงประเมิน จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง แต

ไมเกิน 3 เรื่อง  และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 100 % เปนผลงานท่ีผูขอรับการประเมิน

ปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย 1 เรื่อง สัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวา

รอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอ่ืนอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการ

ปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20๓
12

13 

๓) ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงาน ดังนี้ 

๓.๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล ตรวจสอบผลงานท่ีเปนผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมา ดําเนินการตรวจสอบหัวขอใหเปนไปตามหลักเกณฑ ประกอบดวย ชื่อผลงาน ระยะเวลาท่ี

ดําเนินการ ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ สรุปสาระสําคัญของเรื่องและข้ันตอนการ

ดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ สวนของงานท่ีผูเปนผูปฏิบัติ ผลสําเร็จของงาน การนําไปใชประโยชน ความยุงยาก 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการและขอเสนอแนะขอเสนอแนะใหครบถวนถูกตอง 

๓.๒) การจัดทํารูปเลม รายละเอียดหนาปกเอกสารวิชาการ การจัดเรียงเอกสาร            

สีปกและสีสันปก และจํานวนเลมครบ 

๔) เม่ือ ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกตองของเอกสาร  ประกอบดวย  แบบ

ประเมินคุณสมบัติของบุคคล ขอมูลของผูขอรับการประเมิน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เอกสารแสดงผลงาน

ท่ีจะสงประเมิน  ผลงานวิชาการประกอบการพิจารณา  ตามแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเพ่ือ

ประกอบการประเมินผลงาน เรียบรอยแลว ใหดําเนินการดังนี้ 

๔.๑) กรณีไมถูกตอง จัดทําหนังสือสงเอกสารและผลงานคืนใหผูขอรับการ

ประเมินแกไขใหถูกตอง 

๔.๒) กรณีถูกตองครบถวนสมบูรณ จัดทําหนังสือสงผลงาน เพ่ือแจงให

คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานทราบ พรอม ท้ังประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือกําหนดนัดหมายวัน 

เวลาและสถานท่ีประชุม 

๓.๓.๒ ดําเนินการประชุม  โดยการประชุมครั้งแรกใหเลขานุการแตละคณะแจงอํานาจ

หนาท่ีของกรรมการ  รูปแบบการนําเสนอผลงาน  ลักษณะของผลงาน  เง่ือนไขของผลงาน  เกณฑการใหคะแนน  

การกําหนดคะแนนแตละองคประกอบ  วันมีผลการประเมิน  และใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑการประเมิน

เพ่ือใหการพิจารณาผลงานมีมาตรฐานการประเมิน โดยถือปฏิบัติตามท่ีหลักเกณฑกําหนด  และใหจัดทํารายงาน

การประชุมเปนหลักฐานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทุกครั้ง 

๓.๓.๓ เม่ือคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานพิจารณาเสร็จสิ้นแลว 

                                                                                                                                 
 
๓ ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๑) คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงแกไขผลงาน  
๑.๑) เลขานุการแจงใหผูขอประเมินทราบทันที  และใหผูขอประเมินรับเอกสาร

กลับไปแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยใหลงลายมือชื่อ  พรอมวันท่ีรับเอกสาร  หรือรับทราบขอแกไขและ

กําหนดวันท่ีสงเอกสารทางโทรศัพทหรืออีเมล  

๑.๒) เม่ือผูขอรับการประเมินนําผลงานท่ีแกไขมาสง เลขานุการตองใหผูขอรับ
การประเมินลงลายมือชื่อพรอมวันท่ีสง หรือกรณีสงไปรษณียก็ใหลงหลักฐานวันท่ีไดรับเอกสารการรับในบัญชี
รับสงผลงาน 

๑.๓) เลขานุการตรวจสอบและสรุปผลการแกไขผลงานตามมติท่ีประชุมเพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต อไป พรอมประสานงานกับคณะกรรมการฯ  เพ่ือกําหนดนัดหมายวัน

เวลา และสถานท่ีประชุม 

๒) กรณีผูขอรับการประเมินเกษียณอายุราชการ  ถึงแกความตาย  หรือไดรับอนุญาต

ใหลาออกจากราชการ  เลขานุการจะตองเสนอใหคณะกรรมการฯ  พิจารณาผลงาน  โดยลงมติใหเปนท่ีสิ้นสุดวา

ผาน หรือไมผานการประเมิน  พรอมระบุเหตุผลใหชัดเจน  และไมสามารถนําผลงานกลับไปปรับปรุงแกไขอีกได  

เนื่องจากผูขอรับการประเมินพนจากสภาพการเปนขาราชการแลว 

๓.๓.๔ จัดทําเอกสารสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีมีมติใหผานหรือไมผาน
การประเมิน ดังนี้ 

๑) แบบประเมินผลงาน ใหกรรมการแตละทานใหคะแนนประเมิน 
๒) แบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข ๕) ใหกรรมการทุกทานลงนาม 
๓) แบบรายงานผลการประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข ๖) โดยเลขานุการเปนผูรับ

ชอบในฐานะผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
๔) สรุปคะแนนเฉลี่ย การประเมินผลงาน  ใหกรรมการแตละทาน ประเมินใหคะแนน

แตละองคประกอบ  นํามาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบ  และรวมคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ

เปนคะแนนรวม  ตามแบบสรุปผลการประเมิน   หรือคณะกรรมการฯ ท้ังคณะจะประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอ

ความเห็นและเหตุผลในการใหคะแนนแตละองคประกอบของกรรมการแตละทาน กอนท่ีจะสรุปและใหคะแนน

เปนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท้ังคณะรวมกันก็ได 

๓.๓.๕ ดําเนินการ รายงานผลการ ประเมินและขออนุมัติแตงตั้ง ผูผานการประเมินเสนอ

อธิบดีกรมปศุสัตว เสร็จแลวตองเสนอฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพ่ือดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

3.๓.๖  จัดเก็บเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานของผูผานการประเมินจํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย แบบประเมินคุณสมบัติ และเอกสารผลงานวิชาการ พรอม CD  เพ่ือเก็บเปนหลักฐานการประเมิน 

๔.  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  ดําเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการฯ  ดําเนินการพิจาณาประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอประเมิน  โดยดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการของแตละสายงานท่ี ก.พ.กําหนด  และตามท่ี คณะ

กรรมการฯ กําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๔.๑ พิจารณาผลงานวิชาการท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา๒
13

14จํานวน ๑-๓ เรื่อง๓
14

15 

                                         
๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘   
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๔.๒ พิจารณาลักษณะของผลงาน  ไดแก ขอบเขตของผลงาน  คุณภาพของผลงาน  ความยุงยาก

ซับซอนของงานแตละระดับตําแหนง  ประโยชนของผลงาน  และความรู ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน๒ 

๔.๓ พิจารณาผลงานใหเปนไปตามรู ปแบบการเสนอผลงานและเง่ือนไขของผลงาน  หากมีความ

จําเปนหรือเห็นเปนการสมควรอาจกําหนดเง่ือนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับ

เพ่ิมเติมจากเง่ือนไขและลักษณะงานตามท่ีหลักเกณฑกําหนด ๒ และตามแนวทางท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคล

และผลงานกําหนด๓๓ 

๔.๔ พิจารณาคุณภาพของผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑกําหนดและคํานึงถึงจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของแตละสายงาน  หากมีขอสงสัยเก่ียวกับผลงานอาจเชิญผูขอรับกา รประเมินมาซักถาม  หรือขอ

รายละเอียดเพ่ิมเติมได 

๔.๕  พิจารณากรณีผูขอรับการประเมินแจงขอมูลเก่ียวกับการทําผลงานเปนเท็จและรายงานมีผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ เพ่ือดําเนินการหลักเกณฑการปองกันการลอกเลียนผลงานของ
สํานักงาน ก.พ. 

๔.๖  วินิจฉัยกรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน  และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือ

เปนท่ีสุด 

๔.๗  รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุฯ  
๔.๘  อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับการประเมินผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

                                                                                                                                 
๓ ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เร่ืองการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และการขอรับเงินประจําตําแหนง  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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บทท่ี 4 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

การจัดทําคูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาการของกรมปศุสัตว เฉพาะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการ (นายสัตวแพทย) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักเกณฑการดําเนินงานและเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานของขาราชการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว  และทําใหการ

ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตลอดจนเปนการ

จัดเก็บขอมูล ความรู (Tacit Knowledge) เก่ียวกับ เทคนิค ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังกรณีตัวอยางจาก

ประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน โดย

บทนี้จะสรุปการดําเนินงานและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

สรุป  

จากการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ในสวนของการประเมินผลงานวิชาการ ในฐานะ  

กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบงานและอัตราก ำลัง ทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคล

และผลงานไดพิจารณาแลวเห็นวาในการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจํา

ตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) มีปญหาอุปสรรค และความยุงยากท่ีเกิดจากการดําเนินการดังนี้ 
1. ดานหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้  

1.1 หลักเกณฑการประเมินผลงานมีหลายฉบับ ไมมีการเรียงตามลําดับการดําเนินการ  ทําให

อานเขาใจยาก  หรือเกิดการสับสน  เชน สํานักงาน ก.พ. กําหนด เง่ือนไขและลักษณะของผลงานของตําแหนงใน

แตละระดับ แตในเรื่องของจํานวนผลงานและสัดสวนของผลงานก็ตองเขาไปหลักเกณฑท่ีกรมกําหนด เปนตน  

๑.๒ ชื่อเรื่อง  และเคาโครงเรื่องท่ีนําเสนอในข้ันตอนคัดเลือกบุคคล  บางครั้งไมสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานวิชาการ ทําใหไมตรง

กับชื่อผลงานท่ีเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 

1.๓ การพิจารณาคุณภาพของผลงาน  ความยุงยากซับซอนของงานท่ีหลักเกณฑกําหนดไวไม

เปนรูปธรรม นําไปอธิบายใหแกคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และผูขอประเมินเขาใจไดยาก  

2. ดานผูขอรับการประเมิน  ขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร  แบบประเมินคุณสมบัติ

ของบุคคล และผลงานวิชาการประกอบการพิจารณาประเมิน  ทําใหสงเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินบุคคลและ

ผลงานไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  

3. ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ในฐานะเลขานุการและผูชวยเลขานุการ  บางครั้งใหคําปรึกษา  

แนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานแตกตางกันทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน  และขาด

ความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของผลงานวิชาการตามลักษณะงานของแตละสายงาน จึงทําใหไมสามารถ

อธิบายใหผูขอประเมินไดอยางชัดเจน 
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4. ดานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  เนื่องจากกรรมการมีภาระงานในหนาท่ี

รับผิดชอบ ทําใหไมสามารถนัดหมายการประชุมได หรือบางครั้งนัดหมายแลว แตกรรมการติดภารกิจกะทันหัน

ทําไมสามารถเขารวมประชุมได ตองยกเลิกหรือเลื่อนวันประชุมท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานได

กําหนดทําใหการประเมินผลงานเกิดความลาชา 

ขอเสนอแนะ 

ในฐานะกองการเจาหนาท่ี  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตราก ำลัง ทําหนาท่ีฝายเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ฝายเลขานุการ  ซ่ึงมีหนาท่ีความ  รับผิดชอบในการกํากับดูแล  ควบคุม 

ตรวจสอบ การดําเนินการประเมินบุคคลผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการของ

กรมปศุสัตว ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ)  

ไดพบความยุงยากปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดังกลาวขางตน  และไดใชวิธีการบริหารจัดการในการ

ดําเนินการ ไดนําประสบการณ  ความรู ความสามารถมาดําเนินการแกไข  ปญหาดังกลาวจนทําใหการประเมิน

บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้  

1.1 ควรมีการเรียบเรียงหลักเกณฑฯ ตามข้ันตอนการดําเนินการ  เพ่ือมิใหการปฏิบัติงานเกิด

ความสับสน และเพ่ือลดปริมาณการใหคําปรึกษาหารือและคําแนะนําในการปฏิบัติงานจากกองการเจาหนาท่ี  

๑.๒ ควรมีคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงเรื่องท่ีนําเสนอในข้ันตอนการคัดเลือกผลงาน หรือ

ควรใหคณะกรรมการวิชาการสํานัก/กองพิจารณาเคาโครงเรื่องกอนนําเสนอกองการเจาหนาท่ี  และการเปลี่ยน

ชื่อผลงาน ทําใหไมตรงกับชื่อผลงานท่ีเสนอคณะกรรมการคัดเลือก แตตองไมใชการเปลี่ยนเรื่องไปเลย ผูขอ

ประเมินไมสามารถเปลี่ยนไดดวยตัวเอง  นอกจากคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กอง  เห็นสมควรใหเปลี่ยน  

แตท้ังนี้ชื่อเรื่องใหมตองไมผิดไปจากเคาโครงเรื่องเดิมของผูขอประเมินท่ีไดเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  ตอง

จัดทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและแนบมติของคณะกรรมการวิชาการของกอง /สํานัก  ท่ีใหทําการ

เปลี่ยนแปลงมาดวย ท้ังนี้ การเปลี่ยนเรื่องท่ีเสนอเขารับการประเมิน ท้ังชื่อเรื่องและเคาโครงเรื่องตางไปจากเดิม

ท่ีเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเปนคนละเรื่อง ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอเขาคณะกรรมคัดเลือกใหมอีกรอบ 

1.๓ ทําความเขาใจกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยจัดใหมีการประชุมซักซอม

แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตวใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกป  

2. จัดประชุมและชี้แจงการจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และการจัดทําผลงานวิชาการ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  ตลอดจนการประชาสัมพันธผานทาง  

Web site ของกองการเจาหนาท่ี 

๓. ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในฐานะเลขานุการและผูชวยเลขานุการ มีดังนี้ 

๓.๑ สมรรถนะท่ีสําคัญของผูปฏิบัติงานดานการประเมินบุคคล และผลงาน ไดแก  ความรูเรื่อง

การประเมินบุคคลและผลงาน  เทคนิคการตรวจสอบเอกสารงานประเมิน  หลักการและกฎระเบียบตาง  ๆ ท่ี

เก่ียวของกับงานประเมินบุคคลและผลงาน  ความละเอียดรอบคอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ทักษะในการ
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ประสานงาน ความรวดเร็ว  ความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี  และทักษะในการสรุป

ความและจดบันทึก ซ่ึงจะนําไปสูประสิทธิภาพของงานประเมินบุคคลและผลงานตอไป   

๓.๒ การจดบันทึกรายงานการประชุม หากมีคําศัพททางวิชาการบางคําไมเขาใจก็อาจสอบถาม

ท่ีประชุมหรือจดบันทึกไวกอนและนํามาถามภายหลัง  ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีไมเขาใจในประเด็นจะสรุปผลการ

ประเมินของกรรมการเชน เรื่องระเบียบวิธีวิจัย/คําศัพททางวิชาการ ฯลฯ ซ่ึงเลขานุการอาจจะหาความรูเพ่ิมเติม

ใหมากข้ึน  และอาจขอเอกสารจากคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ีไดสรุปผลการประเมินมาแลว  เพ่ือนํามา

ประกอบการเขียนรายงานการประชุมได 

๓.๓ การแจงผลการประเมิน สําหรับท่ีผูท่ีไมผานการประเมินควรแจงเปนหนังสือ หรือหากผูท่ี

ไมผานการประเมินยังสงสัยควรใหติดตอประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตรง  และบางรายมีความเขาใจวา

หากผานคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กองแลว จะผานการประเมินในคณะกรรมการประเมินบุคคลและ

ผลงาน ตองทําความเขาใจกับผูขอประเมินวาคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานจะพิจารณาวาผลงานมี

คุณภาพ ความยุงยากซับซอนของผลงานเหมาะสมท่ีจะใหผานการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึนหรือรับเงินประจําตําแหนงหรือไม สวนคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กองจะพิจารณาผลงานวิชาการ

ในเรื่องรูปแบบการเขียนและความถูกตองของเนื้อหากอนท่ีผูขอประเมินจะดําเนินการเผยแพร 

๓.๓ ควรดําเนินการซักซอมความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ  และ

ผูชวยเลขานุการของแตละสายงานในการดําเนินการประเมินบุคคล 

๔. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานควรมีการสอบถามจากผูอํานวยการสํานัก/

กองในแตละสายงาน รวมถึงผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหไดคณะกรรมการท่ีมีความนาเชื่อถือ  และผูบังคับบัญชาของ

กรรมการรับทราบและอนุญาตในการทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  และการขอวันนัด

หมายการประชุมจากประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลแตละสายงานเปนหลัก  เพ่ือใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการนัดหมายกับคณะกรรมการทานอ่ืน โดยการแจงทางโทรศัพท /แจงหนังสือเปนทางการและ

โทรศัพทยืนยันกอนประชุม 
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ภาคผนวก ก 
 

 

คําอธิบายการจัดทําเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน 

ของผูขอประเมิน 

1. รูปแบบใบนําเสนอการประเมินผลงานวิชาการ     

2. รูปแบบการจัดทํามาตรการการปองกันการลอกเลียนผลงาน  

3. รูปแบบสีปกเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน  

4. รูปแบบหนาปกเอกสารผลงานวิชาการ      

5. รูปแบบการจัดรูปเลมเอกสารวิชาการ      

6. รูปแบบการเขียนแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล    
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รูปแบบใบนําเสนอการประเมินผลงานวิชาการ 
 

แบบการประเมินผลงานทางวิชาการดาน...................................... 

 

นาย/นาง/นางสาว     ตําแหนง    เลขท่ีตําแหนง   

       กลุม/ฝาย        

       สํานัก/กอง        

    ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง     

          ตําแหนงเลขท่ี   สวนราชการเดิม 

ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 

1. ชื่อเรื่อง   

 เลขทะเบียนผลงาน (วิชาการ/วิจัย)  

 สัดสวนการปฏิบัติงาน  ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการ) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

2. ชื่อเรื่อง   

 เลขทะเบียนผลงาน (วิชาการ/วิจัย)  

 สัดสวนการปฏิบัติงาน  ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการ) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

3. ชื่อเรื่อง   

 เลขทะเบียนผลงาน (วิชาการ/วิจัย)  

 สัดสวนการปฏิบัติงาน  ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการ) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

ชื่อ-สกุล (ผูรวมปฏิบัติงาน) ........... % 

 

ขอเสนอแนะ 

- หากประเมินลงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงปจจุบันใหระบุตําแหนงใหม เลขท่ีตําแหนงใหม และ
หนวยงานใหมใหละเอียดชัดเจน หากไดรับการคัดเลือกแลว ยายหนวยงานตองดําเนินการคัดเลือก
ใหม เนื่องจากการคัดเลือกครั้งแรกเปนการคัดเลือกในตําแหนงเลขท่ีเดิม  

- ผลงานท่ีนําเสนอ  การเขียนชื่อผูจัดทําผลงานใหเรียงตามสัดสวนการปฏิบัติงาน ตรงชื่อผูขอประเมิน

ใหทําตัวหนาหรือขีดเสนใต 

- กรณีท่ีหัวหนาโครงการหรือผูรวมปฏิบัติงานไดใชผลงานเรื่องใดผานการประเมิน ใหหมายเหตุไว

ขางลาง วาผลงานเรื่องนี้ใครใชประเมิน ระบุตําแหนงท่ีผานการประเมินและวันท่ีประชุม 
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การประเมินตําแหนงทางวิชาการ ดานการบริหาร 
 
 
นางศศิธร  จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขท่ี 59 
   กลุม พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
   กองการเจาหนาท่ี 
   ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ีและสวนราชการเดิม  
 
 
ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
1. การศึกษาเกณฑประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 56(2) – 0503 – 162 
สัดสวนการปฏิบัติงาน นางศศิธร   จารุพงศกร 6 0% 
    นายธีระศักดิ์   ดําทองสุก 20 % 
    นายไตรเทพ   ณรงคอินทร 20 % 
        

2. คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) ของกรม
ปศุสัตว 
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 56(2) – 0503 – 163 
สัดสวนการปฏิบัติงาน นางศศิธร   จารุพงศกร 6 0 % 
    นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ 20 % 
    นางสาวเข็มทอง แกวอนุ  20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
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รูปแบบการจัดทํามาตรการการปองกันการลอกเลียนผลงาน 

 

   บันทึกขอความ 

สวนราชการ           ง. 

ที ่    วันที่        ง. 

เร่ือง            ง. 

เรียน    (หนังสือเวียน) 

  ตามท่ี  (ผูขอรับการประเมิน)  ตําแหนง             สํานัก/กอง        

ไดสงผลงานทางวิชาการขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  เพ่ือใหเปนไปตาม หนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ท่ี นร0707.3/ว5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ท่ี กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูล

เท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอสงประกาศ บทคัดยอ รายชื่อ

ผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน จํานวน   เรื่องดังนี้ 

1. ชื่อผลงานวิชาการ 

2. ชื่อผลงานวิชาการ 

3. ชื่อผลงานวิชาการ 

หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจง สํานัก/กอง    ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้น

จะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานท่ีแทจริงของผูขอรับการประเมิน 

และจะดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
(ลงชื่อ) 
  ผูอํานวยการสํานัก/กอง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  

http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
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ประกาศสํานัก/กอง   

เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน 
    

 
เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร0707.3/ว5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ

การประเมิน จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ

ประเมินผลงานของบุคคล  จํานวน   เรื่องดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ 

2. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ 

3. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ 

ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้ หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจง สํานัก/กอง    

ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงาน

ท่ีแทจริงของผูขอรับการประเมิน และจะดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี........... เดือน................ พ.ศ............ 
 
(ลงชื่อ) 
  ผูอํานวยการสํานัก/กอง     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
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http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=4�
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การรับรองผลงาน 

 

คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ(ผูขอรับการประเมิน)  

ท่ีเสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ

ของงาน 

ผูรวมจัดทําผลงาน สัดสวน หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

ชื่อเรื่อง   

เลขทะเบียนผลงาน  

 

 

ชื่อเรื่อง   

เลขทะเบียนผลงาน 

 

 

ชื่อเรื่อง   

เลขทะเบียนผลงาน  

ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน  

 

ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน  

 

ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน) 

ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน  

 

...........%

...........%

...........% 

 

...........% 

...........% 

...........% 

 

...........% 

...........% 

...........% 
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ช่ือเร่ือง       

ช่ือสกุลหัวหนาโครงการ๑ ช่ือสกุลผูรวมโครงการ๒ 

 

 

บทคัดยอ 

 

            

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําคัญ : (ถามี) 

             
๑สังกัดสวนราชการของหัวหนาโครงการ 
๒สังกัดสวนราชการของผูรวมโครงการ 
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   บันทึกขอความ 

สวนราชการ           ง. 

ที ่    วันที่            งง. 

เร่ือง            ง. 

เรียน    ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

  ตาม ท่ี นาย ก  นามสมมุติ  ตําแหนง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สวนตรวจสอบ

มาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ไดสงผลงานทางวิชาการขอ

ประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เพ่ือใหเปนไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว5               

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ 

ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและ

ผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอสงประกาศ บทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน 

จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การปนเปอนดีเอนเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาประเภทโปรตีนจากสัตว 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขออนุญาตผลิต นําเขา และ           

ข้ึนทะเบียนอาหารสัตวของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว                

กรมปศุสัตว 

หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงกองการเจาหนาท่ี ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือวา

ผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานท่ีแทจริงของผูขอรับการประเมิน และ

จะดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

( นาย ข  นามสมมุติ ) 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ 

รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว โทร. 3156-7 

กษ 0615/ว1145                                 19     กรกฎาคม   2554 

มาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  

http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=3�
http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=3�
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ประกาศสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน 
    

 
เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร0707.3/ว5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมิน จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ
ประเมินผลงานของบุคคล  จํานวน 2 เรื่องดังนี้ 

1. เรื่อง “การปนเปอนดีเอนเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาประเภทโปรตีนจากสัตว” 

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขท่ี 54(2)-0312-087  

ผูรวมจัดทํา (1) นาย ก  นามสมมุติ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  60 % 
(2) นาย ค  นามสมมุติ   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 40% 

2. เรื่อง “ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขออนุญาตผลิต นําเขา 

และข้ึนทะเบียนอาหารสัตวของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว                

กรมปศุสัตว” 

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขท่ี 54(2)-0312-009  

ผูรวมจัดทํา (1) นาย ก  นามสมมุติ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  60 % 
(2) นาย ค  นามสมมุติ   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 40% 

ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้ หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงกองการเจาหนาท่ี ภายใน ๑๕ วัน
ทําการ มิฉะนั้นจะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานท่ีแทจริงของผู
ขอรับการประเมิน และจะดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

( นาย ข  นามสมมุติ ) 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ 

รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 

 

 

ตัวอยาง 

http://www.dld.go.th/person/2556/person1/data/V10/Example_fake.pdf#page=2�
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การรับรองผลงาน 
 

คํารับรองชองผูรวมจัดทําผลงาน 

  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ นาย ก  นามสมมุติ   
ท่ีเสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 

ลําดับท่ี 
ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ

ของงาน 
ผูรวมจัดทําผลงาน สัดสวน หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

การปนเปอนดีเอนเอวัวใน
วัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา
ประเภทโปรตีนจากสัตว 
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขท่ี 
54(2)-0312-087  
 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ

คุณภาพการใหบริการขออนุญาต

ผลิต นําเขา และข้ึนทะเบียน

อาหารสัตวของสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคา

ปศุสัตว กรมปศุสัตว 

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขท่ี 

54(2)-0312-009  

 

 

นาย ก  นามสมมุติ   
นาย ค  นามสมมุติ 
 
 
 
 
 
นาย ก  นามสมมุติ   
นาย ค  นามสมมุติ 
 

60% 
40% 

 
 
 
 
 

60% 
40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
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การปนเปอนดีเอ็นเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา 

ประเภทโปรตีนจากสัตว 
ก  นามสมมุติ1  ข นามสมมุติ1 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจหาการปนเปอนดีเอ็นเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว

นําเขา ประเภทโปรตีนจากสัตว ระหวางเดือนมกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 25552  โดยสุมเก็บตัวอยาง

วัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา ประเภทโปรตีนจากสัตว จํานวน 2,436 ครั้ง  จากการนําเขา จํานวน 2,436  

ครั้ง ปริมาณ 430,117.16 ตัน พบวามีการปนเปอนดีเอ็นเอวัว 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.04 ของการ

นําเขาท้ังหมด (2,436 ครั้ง) โดยเปนตัวอยางจากสินคาเนื้อสัตวปกปน ท่ีนําเขามาจากประเทศเยอรมัน              

เม่ือเดือนตุลาคม 2550  จํานวน 48.88 ตัน คิดเปนรอยละ 0.24 ของการนําเขาเนื้อสัตวปกปนท้ังหมด 

(407 ตัวอยาง) ซ่ึงกรมปศุสัตวไดดําเนินการสงสินคาท้ังหมดกลับประเทศตนกําเนิดและข้ึนบัญชีบริษัทท่ีตอง

เฝาระวังอยางใกลชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ  :   ดีเอ็นเอวัว วัตถุดิบอาหารสัตว นําเขา โปรตีนจากสัตว 

ทะเบียนวิชาการเลขท่ี 54(2)-0312-087 
1 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

ตัวอยาง 



37 
 

 

 

 

รูปแบบการสีปกเอกสารเพื่อขอรับการขอประเมิน 

 
1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) ท่ีไดรับคืนจากกองการ

เจาหนาท่ีภายหลังจากมีประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน  จัดทําสําเนาจํานวน  

10 เลม ทุกเลมจะตองจัดทําปกและสันปกสีเดียวกัน  

๒. เอกสารวิชาการ จํานวนเรื่องละ  10 เลม จัดทําปกสีเดียวกันทุกเรื่อง แตตองเปนสีท่ี

ตางจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และใหใชสันปกสีเดียวกับแบบประเมินบุคคลสมบัติของบุคคล  

 

แบบประเมินคุณสมบตัิของบุคคล

ช่ือ  นางศศิธร   จารุพงศกร    

ตําแหนง  นักทรพัยากรบคุคลปฏิบัติการ    ตําแหนงเลขที่  59    

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง        กองการเจาหนาที่   

อัตราเงินเดอืน  17,790  บาท               (ปงบประมาณ  2555)

ขอประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ            ตําแหนงเลขที่ 59    

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง      กองการเจาหนาที่

กรมปศุสัตว                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เอกสารวิชาการ

เร่ืองที่ 1

การจัดทาํเกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสตัวจังหวดั

ป 2553

โดย

ศศธิร  จารุพงศกร

ธรีะศักดิ์  ดําทองสุก

ไตรเทพ  ณรงคอินทร

เลขทะเบียนวิชาการ    56-xxxx-xxx

ระยะเวลาดําเนินการ   2553 - 2554

สถานทีด่ําเนินการ      กองการเจาหนาที่

การเผยแพร  เว็บไซตกองการเจาหนาที่

 กรมปศุสัตว

 www.dld.go.th/person

เอกสารวิชาการ

เร่ืองที่ 2

คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว

โดย

ศศธิร  จารุพงศกร

วันวิษา  ชมภวูิเศษ

เข็มทอง  แกวอนุ

เลขทะเบียนวิชาการ    56-xxxx-xxx

ระยะเวลาดําเนินการ   2555

สถานทีด่ําเนินการ      กองการเจาหนาที่

การเผยแพร  เว็บไซตกองการเจาหนาที่

 กรมปศุสัตว

 www.dld.go.th/person
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รูปแบบหนาปกเอกสารวิชาการ 

 

 

เอกสารวิชาการ 

เร่ืองท่ี........... 

(ชื่อเร่ือง) 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

(ชื่อหัวหนาโครงการ) 

(ชื่อผูรวมโครงการ) 

(ชื่อผูรวมโครงการ) 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผลงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

สถานท่ีดําเนินการ 

การเผยแพร 

 

 

ขอเสนอแนะ 

- รายชื่อผูรวมดําเนินงานท้ังหมดโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการปฏิบัติงาน โดยไมตองเขียนคํานําหนาชื่อ 

และใหเนนชื่อหรือขีดเสนใตชื่อผูขอรับการประเมิน 

- สีปกของเอกสารวิชาการทุกเรื่องตองเปนสีเดียวกัน แตสีตองตางจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 

โดยสันปกทุกเลมท้ังเอกสารวิชาการและแบบประเมินคุณสมบัติตองเปนสีเดียวกัน 
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เอกสารวิชาการ 

เร่ืองที่ 2 

 

ผลของการใสปุยไนโตรเจนในระยะกอนออกดอกตอผลผลิตและคุณภาพ 

เมล็ดพันธุหญาพลิแคทูลั่มในชุดดินอุบล 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

ง  นามสมมุติ 

จ  นามสมมุติ 

ฉ  นามสมมตุ 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนวิชาการ 51(1)-0214-042  

ระยะเวลาดําเนินการ สถานีพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด 

สถานท่ีดําเนินการ เมษายน 2551 – มิถุนายน 2552 

การเผยแพร  รายงานผลงานวิจัยสํานักพัฒนาอาหารสัตว  ประจําป พ.ศ. 2555 

    กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

    ( www.dld.go.th/nutrition/KnowledgeCenter/2555) 

 

 

ตัวอยาง 
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รูปแบบการจัดรูปเลมเอกสารวิชาการ 
 

1. ผลงานวิชาการเผยแพรในวารสาร 
       1. หนาปกเอกสาร 
                2. สําเนาหนาปกเอกสารตนฉบับท่ีเผยแพร  
               3. สําเนาหนาสารบัญเอกสารตนฉบับท่ีเผยแพร 

        4. สําเนาเนื้อหาผลงานวิชาการจากตนฉบับท่ีเผยแพร 
        5. ผลงานวิชาการฉบับเต็ม หากการเผยแพรมีการจํากัดจํานวนหนา  
 
 

2. ผลงานวิชาการเผยแพรในเว็บไซต 
       1. หนาปกเอกสาร 
                2. หนาเว็บไซตสวนราชการ  
               3. หนาเว็บไซตท่ีแสดงชื่อผลงานวิชาการ 

        4. เนื้อหาผลงานวิชาการฉบับเต็ม 
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เอกสารวิชาการ

เร่ืองที่ 2

ผลของการใสปุยไนโตรเจนในระยะกอนออกดอกตอผลผลิตและ

คุณภาพ

เมล็ดพันธุหญาพลิแคทูล่ัมในชุดดนิอุบล

จัดทําโดย

ง  นามสมมุติ

จ  นามสมมุติ

ฉ  นามสมมตุ

เลขทะเบียนวิชาการ   51(1)-0214-042

ระยะเวลาดําเนินการ สถานีพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด

สถานที่ดําเนินการ    เมษายน 2551 – มิถุนายน 2552

การเผยแพร    รายงานผลงานวิจัยสํานักพัฒนาอาหารสัตว  

   ประจําป พ.ศ. 2555

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

(www.dld.go.th/nutrition/KnowledgeCenter/2555)

 

เอกสารวิชาการ

เร่ืองที่ 1

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน

(Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattele)

โดย

ด  นามสมมุติ

ย  นามสมมุติ

อ  นามสมมุติ

ว  นามสมมุติ

เลขทะเบียนวิชาการ    55(2)-0206-128

สถานที่ดําเนินการ      สถานีวิจัยและบํารุงพันธสัตวอุบลราชธานี

  สถานีวิจัยและบํารุงพนัธสัตวชัยภูมิ

ระยะเวลาดําเนินการ   กรกฎาคม 2552 – กันยายน 2555

การเผยแพร  เว็บไซตสํานักพัฒนาพันธุสัตว  กรมปศุสัตว

 www.dld.go.th/breedint/e-journal/index.php

 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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รูปแบบการเขียนแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
 

1. ตัวพิมพใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) 
2. ขนาดตัวอักษร เนื้อหาภายในเลม ใชขนาด 16  
3. ระบุเลขท่ีหนา 
4. ระบุวันท่ีใหเรียบรอยทุกท่ี 
5. การเขียนรายละเอียดในแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (ตามตัวอยาง) 

6. เม่ือไดรับแบบประเมินคุณสมบัติคืนจากฝายสรรหาฯ กองการเจาหนาท่ี ใหแกไขตามท่ีระบุ  

   และจัดทําสําเนา 10 เลม  
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ขอเสนอแนะ 

- หากประเมินลงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงปจจุบันใหระบุตําแหนงใหม เลขท่ีตําแหนงใหม และหนวยงาน
ใหมใหละเอียดชัดเจน หากไดรับการคัดเลือกแลว ยายหนวยงานตองดําเนินการคัดเลือกใหม เนื่องจาก
การคัดเลือกครั้งแรกเปนการคัดเลือกในตําแหนงเลขท่ีเดิม  

- กรณีการประเมินของนายสัตวแพทยชํานาญการ เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง ใหระบุวา  
“ขอประเมินเพ่ือรับเงินประจําตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ”  

- การพิมพรายละเอียด ใหผูขอประเมินพิมพสวนราชการของตนเองไปเลยวากลุมอะไร กองอะไร โดยใหตัด 
“กลุม/ฝาย” ตามแบบฟอรมออก 
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เอกสารหมายเลข 1 

 
ขอเสนอแนะ 

- กรณีผูขอประเมินอยูภายใตกอง/สํานัก/สวนท่ีแบงข้ึนเปนการภายใน ใหระบุการดํารงตําแหนงตามกรอบ
โครงสรางจริง 

- การดํารงตําแหนงในระดับเม่ือ คือวันท่ีไดรับการแตงตั้งในระดับปจจุบัน   
- กรณีการประเมินของนายสัตวแพทยชํานาญการ เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง ใหระบุวา  

“ขอประเมินเพ่ือรับเงินประจําตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ”  
- ประวัติการศึกษา ใหระบุชื่อเต็มของวุฒิปริญญา เชน 

คุณวุฒิและวิชาเอก   ปท่ีสําเร็จการศึกษา   สถาบัน  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)   2552  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยจะตองระบุใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรค

สัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา เลขทะเบียน วันเดือนปท่ีออกใบอนุญาต และวันเดือนปท่ีหมดอายุ โดยวันท่ี

สงผลงานใบอนุญาตจะตองไมหมดอายุ เชน 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา  เลขทะเบียนท่ี 01-9999/2550   

วันออกใบอนุญาต  29 กุมภาพันธ 2550  หมดอายุ  28 กุมภาพันธ 2565   
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ขอเสนอแนะ 

- ขอ 7 ประวัติการรับราชการ ใหระบุวันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน และสังกัด โดยเริ่มจากวันท่ีเขา
รับราชการตั้งแตแรกจนถึงปจจุบัน ใหระบุหรือแสดงเฉพาะวันเดือนปท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึนแตละระดับ หรือถามีการยายตําแหนงหรือสวนราชการใหระบุดวย และสุดทายระบุวันเดือนปการ
ดํารงตําแหนงในปงบประมาณและเงินเดือนปจจุบัน ในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล เจาหนาท่ีของฝาย
ทะเบียนประวัติฯ ก็จะตรวจสอบความถูกตอง ใหผูขอประเมินแกไขตามท่ีตรวจสอบ กอนจัดทําสําเนา  
แตเพ่ือความถูกตองในการนําเสนอ ลดความสิ้นเปลือง และเวลาในการแกไข ผูขอประเมินควรขอสําเนา 
ก.พ. 7 จากฝายทะเบียนประวัติฯ กองการเจาหนาท่ี  
ตัวอยางการเขียน 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

31 ม.ค. 2544 

 

13 ธ.ค 2545 

 

31 ม.ค. 2549 

นายสัตวแพทย 4 

 

นายสัตวแพทย 4 

 

นายสัตวแพทย 5 

7,780 

 

9,040 

 

10,990 

ฝายสุขภาพสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
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วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

 

31 ม.ค 2551 

 

11 ธ.ค 2551 

 

1 ต.ค 2555 

 

 

นายสัตวแพทย 6 

 

นายสัตวแพทยชํานาญการ 

 

นายสัตวแพทยชํานาญการ 

 

11,790 

 

17,560 

 

22,030 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

 

- ขอ 8 ประวัติการฝกอบรมและดูงาน ใหระบุป พ.ศ. ระยะเวลา (จากวันท่ีเริ่มถึงวันท่ีสิ้นสุดการฝกอบรม) 

จํานวนวัน ระบุชื่อหลักสูตรการฝกอบรมใหถูกตอง ระบุสถาบันท่ีเปนเจาของหลักสูตร ผูรับผิดชอบ ไมใช

สถานท่ีจัดฝกอบรม 

ตัวอยางการเขียน 
ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

2549 

 

2554 

8-11 พ.ค 

(4 วัน) 

21-22 เม.ย 

(2 วัน) 

ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตว 

GMP ในโรงฆาสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา

ปศุสัตว กรมปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา

ปศุสัตว กรมปศุสัตว 

 

- ขอ 9 ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ใหแยกเขียนเปนหัวขอ ดังนี้ 
(1) ประสบการณในงานวิชาการ/วิจัย เชน มีผลงานวิชาการ/วิจัยก่ีเรื่อง เปนหัวหนาโครงการก่ีเรื่อง 
ผูรวมงานก่ีเรื่อง ตํารา/บทความวิชาการ  
(2) ประสบการณในหนาท่ีรับผิดชอบ เชน การนําเสนอผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความ
โดดเดน 
(3) ประสบการณท่ีใชความรูในสายงานนั้นๆ เชน เปนกรรมการดานนั้นๆ วิทยากร ท่ีปรึกษา ไดรับ
รางวัลวิจัย บรรณาธิการ 

ตัวอยางการเขียน 
9.1  มีประสบการณทํางานวิจัย/วิชาการมาท้ังหมด 10 ป มีผลงานพิมพเผยแพร 20 เรื่อง  เปนหัวหนา

โครงการ 10 เรื่อง  และผูรวมโครงการ 10 เรื่อง  และอยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง 
9.2  เปนคณะทํางานจัดระเบียบโรงฆาสัตวประจําจังหวัด ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 48/2554 ลงวันท่ี 

26 มิถุนายน 2554 
9.3  เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดระเบียบโรงฆาสัตว ใหนิสิตชั้นปท่ี 5 คณะสัตวแพทย หาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2555 
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ในตอนนี้ จะดําเนินการโดยฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ กอนนําเสนอ

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี เพ่ือลงนามผูตรวจสอบคุณสมบัติ  
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ตอนท่ี 1  รายการประเมิน ผูบังคับบัญชาข้ันตนเปนผูใหคะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน  ประกอบดวย 

1. ความเห็นของผูประเมิน หมายถึงผูบังคับบัญชาข้ันตนใหความเห็นชอบในการประเมินใหผาน

การประเมินหรือไมผานการประเมิน ถาหากผานการประเมินจะไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 

และหากไมผานการประเมินจะไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60  

2. ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ หมายถึง ผูบังคับบัญชาท่ีเหนือกวาระดับ

ข้ันตนข้ึนไป 1 ระดับ ถาหากเห็นดวยใหใสเครื่องหมาย () และถาหากมีความเห็นแตกตาง

จากการประเมินขางตนใหระบุเหตุผล ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นแตกตางให

เสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณาชี้ขาด 

 



51 
 

 

 

 
 

ขอ 1 ใหผูขอประเมินเขียนหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน โดยดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตกองการ

เจาหนาท่ี หัวขอแบบบรรยายลักษณะงาน  

ขอ 2 ถาผูขอประเมินขอประเมินในตําแหนงเดิมท่ีตนครองอยู ใหเขียนคําวา “เชนเดียวกับขอ 1” แตถาผูขอ

ประเมินขอประเมินในตําแหนงท่ีตนไมไดครองอยู ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเลขท่ีใหมท่ีจะ

ขอประเมินลง โดยดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี หัวขอแบบบรรยายลักษณะงาน  
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ขอเสนอแนะ 

ถึงแมในสวนนี้เปนสวนท่ีคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา  แตคณะกรรมการประเมินผลงานก็จะพิจารณา

ประกอบในการใหคะแนนประสบการณของผูขอประเมิน บางครั้งผลงานท่ีเสนอเขารับการประเมิน                 

ไมสอดคลองกับประสบการณและผลงานยอนหลัง ทําใหมีผลตอคะแนนการประเมินในเรื่องของประสบการณ  

ผูขอประเมินควรเขียนความละเอียด เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบุคคลในการ

ปฏิบัติงานรอบ 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงผลการปฏิบัติงานบางเรื่องอาจนํามาเปนผลงานท่ีจะใชสงประเมินก็ได ดังนั้น

ถาผลงานท่ีเสนอขอประเมินเรื่องใดเปนผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ก็ควรระบุในสวนนี้ดวย 
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ขอเสนอแนะ 

- ชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ (ตองตรงกับผลงานวิชาการ เขารับการประเมินผลงาน และท่ีเผยแพร )  โดยผลงาน

ดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอ

ประเมิน   

- การเปลี่ยนชื่อผลงาน ทําใหไมตรงกับชื่อผลงานท่ีเสนอคณะกรรมการคัดเลือก แตตองไมใชการเปลี่ยน

เรื่องไปเลย ผูขอประเมินไมสามารถเปลี่ยนไดดวยตัวเอง  นอกจากคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กอง  

เห็นสมควรใหเปลี่ยน  แตท้ังนี้ชื่อเรื่องใหมตองไมผิดไปจากเคาโครงเรื่องเดิมของผูขอประเมินท่ีไดเสนอ

คณะกรรมการคัดเลือก  ตองจัดทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและแนบมติของคณะกรรมการวิชาการ

ของกอง/สํานัก ท่ีใหทําการเปลี่ยนแปลงมาดวย 

- การเปลี่ยนเรื่องท่ีเสนอเขารับการประเมิน ท้ังชื่อเรื่องและเคาโครงเรื่องตางไปจากเดิมท่ีเสนอ

คณะกรรมการคัดเลือกเปนคนละเรื่อง ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอเขาคณะกรรมคัดเลือกใหมอีกรอบ 

- ปท่ีดําเนินการ  ผูขอประเมินตองพึงระวังไวเสมอวา เง่ือนไขของผลงานท่ีจะสงประเมินเปนผลงานท่ี

จัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 1 ระดับ  ปท่ีดําเนินการ (ป

ดําเนินการจัดทําผลงานถึงวันท่ีทําการเผยแพร) 
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- ขอ ๒ ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา ควรระบุความสําคัญและท่ีมาของปญหาใหชัดเจน 

เพ่ือสื่อถึงวัตถุประสงคท่ีตองทําการศึกษา 

- ขอ ๓ วัตถุประสงคในการศึกษา  กรณีท่ีเปนรายงานผลการดําเนินงาน ใหระบุวัตถุประสงคของงาน 

หรือกิจกรรม หรือโครงการท่ีผูขอประเมินดําเนินการ โดยเชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล และกรณีท่ี

เปนรายงานผลการวิจัย ใหนําวัตถุประสงคของการวิจัยมาเขียน 

- ขอ ๔ ความรูทางวิชาการและแนวคิด  ควรระบุแนวความคิด ทฤษฎี องคความรู และขอมูลตาง ๆ ท่ี

นํามาใชในการดําเนินงาน  โดยสรุปใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน และเขียน

อางอิงแหลงท่ีมาดวย  

- ขอ ๕ วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา  ระบุรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน หรือโครงการ หรือข้ันตอน

การศึกษาวิจัย 

- ขอ 6 ผูรวมดําเนินการ  ใหระบุผูจัดผลงานวิชาการท้ังหมดรวมถึงผูขอประเมินดวย โดยเรียงตามลําดับ

สัดสวนการปฏิบัติงาน 

- ขอ ๗ ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้ันตอน  กิจกรรมการดําเนินงาน  และสัดสวนของผลงานท้ังหมดท่ีผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ  ซ่ึงกรณีท่ี

ผูจัดทําผลงานไดผลงานสงประเมินรวมกัน เพ่ือการแบงสัดสวนเปนไปอยางถูกตอง เม่ือนํารายละเอียด

สัดสวนการปฏิบัติงานของแตละคนมารวมกัน คณะกรรมการประเมินผลงานไดกําหนดเกณฑสัดสวน

ของผลงาน 100 % แบงไดดังนี้ 

(1) วางแผนจัดทําโครงการ  สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐ % 

(2) ปฏิบัติงานทดลอง รวบรวมขอมูล สัดสวนปฏิบัติงาน ๔๐ % 

(3)  วิเคราะหขอมูล   สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐ % 

(4)  สรุปผลและจัดทํารายงาน สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐ % 

- ในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล หากผลงานท่ีอยูระหวางการศึกษา ใหเขียนรายละเอียดขอ 8 ประโยชนท่ี

คาดวาจะไดรับ สวนขอ 9 ระบุผลสําเร็จของผลงาน ใหเวนไวโดยเขียนเครื่องหมายยติภังค (-)   แตถา

ผลงานดําเนินการเสร็จแลว ขอ 8 ใหเวนไว โดยเขียนเครื่องหมายยติภังค (-) แลวเขียนรายละเอียดใน

ขอ 9 แทน   

- ขอ ๙ หัวขอระบุผลสําเร็จของงานหรือผลการศึกษา ควรเขียนสรุปตามวัตถุประสงค อธิบายผลท่ีไดให

ชัดเจนสรุปใหเหตุผลประกอบในแตละขอ   

- ขอ ๑๐ ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค  เปนความยุงยากหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ดําเนินงานและไดมีการแกไขไปแลว โดยใหระบุวาความยุงยากคืออะไรและไดแกไขอยางไร โดยใชหลัก

วิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน แตไมใชความยุงยากท่ีเปนปญหา

อุปสรรคของการทํางาน เชน ขาดแคลนอัตรากําลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ  

- ๑1 การนําไปใชประโยชน ควรเขียนใหชัดเจน  โดยใหนําผลท่ีไดจากขอ ๙  มาขยายผลในการนําไปใช

ประโยชน   

 

 



55 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 
ขอเสนอแนะ 

ถึงแมในสวนนี้เปนสวนท่ีคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา  แตคณะกรรมการประเมินผลงานก็จะดู

ประกอบดวยเพ่ือดูวิสัยทัศนของผูขอประเมินวาเหมาะสมสําหรับท่ีจะแตงตั้งหรือไม การเขียนใน สวนท่ีนี้ตอง

นําเสนอวา “คุณจะทําอะไร ” เปนการนําเสนอแนวคิดวิธีการ  วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือ

พัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของหนวยงานในเชิงรุก เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้งและ

สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังแนวคิดหรือแผนงานสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และควรมีการ

ติดผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย 
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ภาคผนวกข 
 

เอกสารและแบบฟอรมการประเมินบุคคลและผลงานของผูปฏิบัติงาน 

๑.  บัญชีกําหนดตําแหนงสําหรับการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน 

2. แบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมิน  

3. แบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข 5)   

4. แบบรายงานผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 6)  

5. แบบฟอรมการใหคะแนน        
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บัญชีกําหนดตําแหนงสําหรับการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
 

ลําดับท่ี ชื่อตําแหนงท่ีขอประเมิน ชื่อตําแหนงสําหรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมิน 
1 นายสัตวแพทย นายสัตวแพทย ดานวิจัย / นายสัตวแพทย ดานบริการ 
2 นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล ดานผลิตสัตว 
3 นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร 
4 นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย 
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6 เศรษฐกร เศรษฐกร 
7 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล 
8 นิติกร นิติกร 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 
11 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ 
12 นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการเผยแพร 
13 นักวิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ 
14 นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ 
16 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป 
17 บรรณารักษ บรรณารักษ 
18 เภสัชกร เภสัชกร 
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แบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
รับเอกสารวันท่ี………………………………………….. 
ช่ือ……………………………………………………………………….. 
ตําแหนงปจจุบัน………….…………………………ตําแหนงเลขท่ี…............
สังกัด…………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/รับเงินประจําตําแหนง…………..............................………….ตําแหนงเลขท่ี.………………..
สังกัด…………………………………………………………………………….............................................................................................……… 
ตามประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมิน ครั้งท่ี…………………ลงวันท่ี……………………………………. 
กําหนดสงภายในวันท่ี………………………………….ตามกําหนด ไมทันกําหนดสงคืน 
เอกสารประกอบการประเมินท่ีไดรับ 
  หนังสือนําสงผลงานฯ จากหนวยงานตนสังกัดของผูขอประเมิน 
  สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล และเคาโครงเรื่อง 
  สําเนามาตรการการลอกเลียนผลงาน 
แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล จํานวน......................เลม 
ผลงานวิชาการจํานวน..................เลม 
  เอกสารเผยแพรตนฉบับ วารสาร 
ผลงานวิชาการท่ีสงประเมินจํานวน……………..เรื่อง ดังน้ี 
1………………………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………..…………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..% 
ตรงตามประกาศ …………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
ไมตรงตามประกาศ ………………………………………………...................……………………………………………………………………... 
วันท่ีเวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันท่ี………………………………) 
2………………..............………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………..…………………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..% 
ตรงตามประกาศ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
ไมตรงตามประกาศ…………………………………………...................……………………………………………………………………………….. 
วันท่ีเวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันท่ี………………………………) 
3...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………..…………………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..% 
ตรงตามประกาศ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
ไมตรงตามประกาศ…………………………………………...................……………………………………………………………………………….. 
วันท่ีเวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันท่ี………………………………) 
วันเอกสารสมบูรณ/แตงตั้งไดไมกอนวันท่ี………………………………………………………… 
รูปเลมแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
สีปก  ถูกตอง  ไมถูกตอง สันปก  ถูกตอง  ไมถูกตอง 
หนาปก  ถูกตอง  ไมถูกตอง หนาท่ีความรับผิดชอบถูกตอง  ไมถูกตอง 
เอกสารหมายเลข 3ถูกตอง  ไมถูกตอง 
รูปเลมผลงานวิชาการ 
สีปก  ถูกตอง  ไมถูกตอง สันปก    ถูกตอง  ไมถูกตอง 
หนาปก  ถูกตอง  ไมถูกตอง ช่ือผลงานตรงกับเผยแพร ถูกตอง  ไมถูกตอง 
เลขทะเบียนวิชาการ  มี   ไมมี  สถานท่ีดําเนินการ   มี  ไมม ี
ระยะเวลาดําเนินการ ถูกตอง  ไมถูกตอง การเผยแพร  มี  ไมม ี
ระยะเวลานับจากเผยแพร ไมเกิน 5 ป   เกิน 5 ป  สําเนาการเผยแพร   วารสาร สารบัญ/ เว็บไซต   
เน้ือหา   ใชตัวเผยแพร เรื่องเต็ม (แนบตนฉบับเผยแพรตัวจริง)  
….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข๕ 

แบบแสดงการประเมินผลงาน 
 

 
๑.  การประเมินผลงานของ(ชื่อผูขอประเมิน)     

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง     ตําแหนงเลขท่ี   

กลุม/ฝาย           

กอง/สํานัก         กรมปศุสัตว 

 

 

๒. คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบดวย(ระบุตําแหนง ระดับและสวนราชการท่ีสังกัด) 

    ๒.๑             

   ๒.๒              

๒.๓           

๒.๔            

   2.5              

   ๒.6              

 

 

๓. ผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงานท่ีนํามาประเมิน(ระบุชื่อผลงานวิชาการและสัดสวนการปฏิบัติงาน) 

3.1             

3.2             

3.3           

 

 

๔.  วิธีการประเมิน(ระบุวิธีการ) 

    (   )   พิจารณาผลงาน 

    (   )   สัมภาษณ 

    (   )   ทดลองปฏิบัติงาน 

    (   )   อ่ืนๆเชน.......................................     
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แบบแสดงการประเมินผลงาน(ตอ)                                                                                                                                          
 
 

 

๕. สรุปผลของการประเมินประชุมครั้งท่ี /  วันท่ี      

    ()  ผานการประเมิน(ระบุเหตุผล )         

             

    (  )  ไมผานการประเมิน(ระบุเหตุผล )         

             

 

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

(    )       

 

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

(    )       

 

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

(    )       

   

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

(    )       

  

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

(    )       

   

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

(    )       

 
    วันท่ี     
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เอกสารหมายเลข๖ 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

๑. ชื่อ   (ผูขอประเมิน)        

๒. วันท่ีสงคําขอประเมิน 

๒.๑ผูขอรับการประเมินระบุไวในแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข๑)  

เม่ือวันท่ี      

๒.๒กองการเจาหนาท่ีรับแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลเอกสารทางวิชาการและแบบ 

          ประเมินคุณลักษณะของบุคคลเม่ือวันท่ี      

๒.๓ไดรับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมท้ังเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญของผลงานหรือ 

หลักฐานตางๆครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาได 

เม่ือวันท่ี      

๓. ข้ันตอนการประเมิน 

๓.๑การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล(ระบุวาผานการคัดเลือกบุคคล มติท่ีประชุมครั้งท่ี......./............... 

วันท่ี  และประกาศกรมปศุสัตว ครั้งท่ี/วันท่ี    

(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล(ดูจากแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตอนท่ี 2 ผูอํานวยการ 

 กองการเจาหนาท่ีลงนาม) เม่ือวันท่ี      

(ข) ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

[…...]  ตรงตามท่ีก.พ.กําหนด 

[......]  ตองนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงมารวมดวย 

๓.๒การประเมินคุณลักษณะของบุคคล(ระบุเฉพาะหัวขอรายการประเมินท่ีกําหนด คะแนนเต็มและคะแนน 

ท่ีไดรับ)เม่ือวันท่ี      

     - ความรับผิดชอบ   คะแนนเต็ม๒๐คะแนน คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

     - ความคิดริเริ่ม   คะแนนเต็ม๑๕คะแนน   คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

     - การแกปญหาและการตัดสินใจ คะแนนเต็ม๑๕คะแนน   คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

     - ความประพฤต ิ   คะแนนเต็ม๑๕คะแนน   คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

     - ความสามารถในการสื่อความหมาย คะแนนเต็ม๑๐คะแนน   คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

     - การพัฒนาตนเอง   คะแนนเต็ม๑๕คะแนน   คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

- คุณลักษณะอ่ืนๆ   คะแนนเต็ม๑๐คะแนน คะแนนท่ีไดรับ  คะแนน 

    รวม คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนนคะแนนท่ีไดรับ คะแนน 

๓.๓การประเมินผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

“ตามแบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข๕) ท่ีแนบมาพรอมกันนี้” 

๔.  ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

..................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 

 
แบบประเมินผลงาน 

ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)          
ตําแหนง           
ประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง        
สังกัด           
 

องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนท่ีไดรับ 

หมายเหตุ เรื่องท่ี
1 

เรื่องท่ี
2 

เรื่อง3 เฉลี่ย 

1. คุณภาพของผลงาน 
    1.1 แนวความคิด 
    1.2 วิธีดําเนินการ 
    1.3ความยุงยากซับซอน 
    ของผลงาน 

60 
(20) 
(20) 
(20) 

     

รวม 60      
2. ประโยชนของผลงานท่ี 
    นําไปใช 

20      

3. ประสบการณในการ 
    ปฏิบัติงาน 

20      

รวมทุกองคประกอบ 100   
สรุปผลการประเมิน 
(       ) ผานการประเมิน 
(       ) ไมผานการประเมิน 
      ลงชื่อ...........................................(ผูประเมิน) 
      (.........................................) 

  วันท่ี......................................... 
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