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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551๑ มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง
ใหม จากระบบ “ซี” (common level) มาเปนจัดกลุมประเภทตําแหนงตามลักษณะงาน แบงเปน 4 ประเภท
ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภท
ทั่วไป และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการที่เกี่ยวกับการดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทตางๆ สําหรับกรณีการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และที่
นร 1006/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ทักษะและสมรรถนะ
โดยมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 1๑ดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ไดมีมติตามที่ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2552 เห็นชอบ
ใหกําหนดหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปน
ตนมา และ อ.ก.พ. กรมปศุสัตวไดมอบอํานาจใหคณะกรรมประเมินบุคคลและผลงาน มีอํานาจในการกําหนด
เงื่อนไขขอบเขต มาตรฐานของผลงานของแตละสายงานและแตละระดับของตําแหนงที่จะขอประเมินโดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป เพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอประเมินเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใหสูงขึ้น และการขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ
ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการของสวนราชการ ตางๆ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน มีการ
ปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวยเกณฑทั้ง 7 หมวด โดยเกณฑในแตละหมวด
จะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและ
บูรณาการกันอยางเปนระบบ ซึ่งหมวด 6 เรื่องการจัดการกระบวนการ ไดกําหนดกระบวนการสรางคุณคาที่มี
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) อยางนอยตองประกอบดวย Work Flow และมาตรฐานคุณภาพ
งาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (
HR Scorecard)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการบริหารราชการ โดยมีมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ทั้งนี้ แผนการจัดทําคูมือการดําเนินการ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551

2
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว อยูในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผูศึกษาในฐานะฝายเลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ยังพบขอผิดพลาด
ในบางครั้งของผูขอรับการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อขอแตง ตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพื่อ
ขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทย) ไมวาจะเปนผลงานที่สงประเมิน
เงื่อนไขของผลงาน ตลอดจน
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด ทําใหไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการประเมินบุคคลและผลงาน
ตอไปได
ดังนั้น กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ จึงเห็นความสําคัญในการจัดทํา
คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว
สําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติของขาราชการกรมปศุสัตว เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน
และทําใหการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค

1. เพื่อ ศึกษาหลักเกณฑการดําเนิน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว
2. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการกรมปศุสัตว

ขอบเขต
การจัดทําคูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท
วิชาการของกรมปศุสัตว เฉพาะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ (นายสัตวแพทย) ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตระเบียบ หลักเกณฑและเงื่อนไขของ
สํานักงาน ก.พ. ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว รายละเอียดการดําเนินงานของแตละขั้นตอน การจัดทําแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ พรอมแบบฟอรมที่เกี่ยวของ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบแนวทางในการดําเนินการการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว
๒. เผยแพรใหเจาหนาที่เกี่ยวของและผูที่สนใจเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการดําเนินการ ประเมิน
บุคคลและผลงานที่ถูกตองตามหลักเกณฑ
3. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
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บทที่ 2
หลักเกณฑและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการที่เกี่ยวกับการดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทตางๆ ตามบทเฉพาะกาล
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑๑ กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘
ลงมา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘ และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับเงินประจํา
ตําแหนง กรณีการไดเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (นายสัตวแพทยชํานาญการ)
ตองผานการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากสวนราชการตามหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับใชในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะเดิม) โดยมอบให อ.ก.พ. กรม และผูมีอํานาจ
๑
ดําเนินการตาม
สั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักเกณฑการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ โดย
สามารถแบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้
- หลักเกณฑเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการลอกเลียนผลงาน
- หลักเกณฑเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลงาน

๑. หลักเกณฑเกี่ยวกับผลงานวิชาการที่สงประเมิน
1.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจาก อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่
อ.ก.พ. กรมแตงตั้ง ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
๑.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบและ
ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน2 12ดังนี้
1.๒.๑ ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมาที่เปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม เพื่อใชใน
การประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชนที่เกิดจากผลงาน
ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชได เพื่อแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปน
เพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกําหนดเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสม
กับสายงาน และลักษณะงานของหนวยงานก็ได และ
0

1
๒
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หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘
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๑.๒.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งควรเปนแนวคิด หรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได
1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของตําแหนงในระดับและ
แตละสายงาน๒ 3และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๓.๑ ผลงานที่จะนํามาประเมิน จะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้
๑) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะ
ประเมิน 1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยจะตองมีผลงานที่
ต่ํากวา 1 ระดับอยูดวย
2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
3) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ
ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง
จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย
4) ผลงานที่นํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
แลวจะนําเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได
๕) แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนา
งานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลาของการดําเนินงานไว
ดวย
๖) จํานวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํานวนที่
คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ไดกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวผลงานที่สงประเมิน๓ 4 ดังนี้
ก. ผลงานที่จะนํามาประเมินอยางนอย จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง
และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐ % เปนผลงานที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะ
หัวหนาโครงการอยางนอย ๑ เรื่อง
ข. มีสัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวารอยละ 60
สวนผลงานเรื่องอื่นอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํา
กวารอยละ 20
ค. อายุของผลงานไมเกิน 5 ป ทั้งนี้นับตั้งแตวันเผยแพรผลงาน
๗) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
2

3
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๓

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘
ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
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๑.๓.๒ ลักษณะของผลงาน๒ 5
1) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ก. ขอบเขตของผลงาน เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานที่
เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการ
พัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
ข. คุณภาพของผลงาน มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได
ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
ง. ประโยชนของผลงาน เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือ
ตอความกาวหนาทางราชการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปน
อยางดี
จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ มีความรู ความชํานาญงาน
และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้นๆ
๒) ตําแหนงประเภทวิชาการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงระดับ (นายสัตวแพทย
ชํานาญการ)
ก. ขอบเขตของผลงาน เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานที่
เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการ
พัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
ข. คุณภาพของผลงาน มีคุณภาพของผลงานดี
ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลัก
วิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่
ปฏิบัติมาก
ง. ประโยชนของผลงาน เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือตอความ กาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง
จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ มีความรู ความชํานาญงาน
และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือวงการวิชาการ หรือวิชาชีพดานนั้นๆ
3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ก. ขอบเขตของผลงาน เปนผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานที่
เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการ
พัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
ข. คุณภาพของผลงาน มีคุณภาพของผลงานดีมาก
4

๒

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 25๔๘
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ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลัก
วิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาใน
งานที่ปฏิบัติเปนประจํา
ง. ประโยชนของผลงาน เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือตอความ กาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
จ. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ มีความรู ความชํานาญงาน
และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
ดานนั้นๆ
๑.๔ ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิงและปองกัน
การลอกเลียนผลงาน เชน นําลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

๒. หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการลอกเลียนผลงาน
๒.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
0707.3/ว5
ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 และ
ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ กรณีการแตงตั้งการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ ไดกําหนดใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
เนื่องจากการขอประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางรายมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องคุณสมบัติของบุคคลหรือเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานเปนเท็จหรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงาน
ของผูอื่นมาใชเปนผลงานของผูขอรับการประเมิน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามา
จัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของผูขอรับการประเมิน การกระทําดังกลาวเขาขายเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ยังกอใหเกิด
ผลเสียหายตอระบบการประเมินบุคคลเพราะทําใหไมสามารถสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญงานหรือความเชี่ยวชาญที่แทจริงมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได เพื่อมิใหเกิดการกระทําดังกลาว ก.พ. จึงมี
มติใหกําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูกระทําผิดไวดังตอไปนี้
๒.๑.1 หากสวนราชการเจาสังกัดตรวจสอบพบวาขาราชการรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
คุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการ
ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดย
ผลงานที่นํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗ สั่งระงับหรือยกเลิก
การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น แลวดําเนินการทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
๒.๑.2 หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตามขอ
๒.๑.๑ เสนอขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 2 ป
นับตั้งแตวันที่ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
๒.๑.3 ขาราชการผูใดไดรับอนุมัติใหผานการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น 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 ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสงคําขอประเมิน
บุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผูขอรับการประเมินหรือ
ผูที่เกี่ยวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในขอ ๒.๑.๑ หรือขอ ๒.๑.๓ หากผูบังคับบัญชา
ผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัย ใหผูถือวา ผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามมาตรา 99 ดวย
๒.๑.๕ ใหนํามาตรการที่กําหนดในหนังสือฉบับนี้ไปใชบังคับแกกรณีการแจงขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ และผลงานของบุคคลเปนเท็จเพื่อขอรับคัดเลือกเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 0203/ว13118 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2543 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล กรณีการตรวจสอบการประเมินบุคคล
และผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ใหมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้
๒.๒.1 การตรวจสอบในระดับเจาหนาที่ ซึ่งในการทางการปฏิบัติเปนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับการประเมินใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานของทางราชการ เชน ก.พ.7
หรือหลักฐานอื่นที่เห็นสมควร ในกรณีที่เห็นวาจําเปนตองใชตนฉบับก็ใหเรียกตนฉบับเอกสารมาเพื่อตรวจสอบ
ถาไมอาจนําตนฉบับเอกสารมาประกอบการพิจารณาไดก็ใหใชสําเนาที่มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับรองเพื่อเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ
๒.๒.2 ในการรับรองผลงาน ใหผูที่รับรองผลงาน ไดแก ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยตรง ผูรวมจัดทําผลงานตามสัดสวน รองอธิบดี/ผูที่ไดรับมอบหมายและอธิบดี ตรวจสอบความถูก
ตอง โดยหาขอเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อใหมีขอมูลประจักษชัดวาเปนผลงานที่แทจริงของผูรับการ
ประเมิน เชน คําสั่งมอบหมายงาน เปนตน และในกรณีเปนผลงานวิจัยหรือกรณีที่เปนผลงานที่ปฏิบัติในหนาที่
ผูขอรับการประเมินจะตองเขียนชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีการดําเนินการการศึกษาวิจัย และรายชื่อผูศึกษาวิจัยรวม
(ถามี) พรอมทั้งจัดทําบทคัดยอใหหนวยงานตนสังกัดเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของภายในสังกัด หากไมมีผูใด
คัดคานจึงเสนอผลงานนั้นเขารับการประเมินตอไปได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนตําแหนงที่ครองอยูหรือตําแหนงวางที่
คัดเลือกบุคคลมารักษาการในตําแหนง
๒.๒.3 ใหแนบหลักฐานการแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของภายในสังกัดรวมไวกับเรื่องที่
เสนอรับการประเมิน
๒.๓ หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0603/ว33102 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543 ไดกําหนดใหมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลใน
การขอรับประเมินบุคคลเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.พ. ในขอ ๒.๑ และปฏิบัติตามแนวทางที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดในขอ ๒.๒ โดยกําหนดระยะเวลาการแจงเวียนไมนอยกวา 15 วันทําการ
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๓. หลักเกณฑเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน
ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดให
อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน รวมทั้งพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน และอื่น ๆ เพิ่มเติมจากหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได
๓.๑ คณะกรรมการประเมินผลงาน๒ 6
๓.๑.1 ให อ.ก.พ.กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยแตงตั้งตามสายงานของ
ตําแหนงที่จะประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ได ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคประกอบดังนี้
๑) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
๑.1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวของ
ตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน หรือ
- รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตั้งแตระดับตนหรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่จะประเมิน
๑.2) กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่
กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ
แลว หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ
2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (ขอรับเงินประจําตําแหนง)
และระดับชํานาญการพิเศษ
๒.1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่
กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
5

๒
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- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน หรือ
- รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานักตั้งแตระดับสูงหรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่กํากับดูแลสายงานที่จะประเมิน
๒.2) กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการ หรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง หรือเคยดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวของ
ตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคย
เปนขาราชการมากอน
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับชํานาญการเปนเลขานุการ
๓.๑.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน๒ 7 มีดังนี้
1) กําหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับ
เพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามขอ ๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน ตามที่เห็นสมควร
เชน เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะประเมิน 2 ระดับ ทั้งนี้ ให
กําหนดสําหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของแตละหนวยงาน เพื่อใหผลงานนั้นเกิดประโยชนคุมคาและสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปน
อยางดี
2) กําหนดจํานวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่เปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาจํานวนอยางนอย 1 เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จํานวน อยางนอย 1 เรื่อง
3) กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของ
ผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได
4) ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซ้ําซอน หรือลอกเลียนผลงาน
โดยใหดําเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗ เพื่อ
ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลง หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 5๗ ดําเนินการสอบสวนผูทักทวง เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
5) วินิจฉัยกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด
6) รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 5๗ และใน
กรณีที่ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย
6
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7) หนาที่อื่นๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย
๓.๒ แนวทางการประเมินบุคคลผลงานของกรมปศุสัตว
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว ไดกําหนดแนวทางการประเมิน
บุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว ดังนี้
๓.๒.๑ แนวทางการประเมินผลงาน๓ 8
๑) ผลงานวิชาการจํานวนไมเกิน 3 เรื่อง อาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอื่น ๆ
ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน
2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ๒
3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ๒
4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนงแตละระดับ๒
5) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูขอรับการประเมินมีความรู ความชํานาญงาน
หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งมากนอยเพียงใด
2.๓.๒ การใหคะแนนผลงาน๓
การใหคะแนนการประเมินผลงานพิจารณาตามองคประกอบของลักษณะผลงาน
โดยกําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี 3 องคประกอบ ดังนี้
๑) องคประกอบที่ 1 คุณภาพของผลงาน 60 คะแนน ประกอบดวย
- แนวความคิด
20 คะแนน
- วิธีดําเนินการ
20 คะแนน
- ความยุงยากซับซอนของผลงาน 20 คะแนน
๒) องคประกอบที่ ๒ ประโยชนของผลงานที่นําไปใช
20 คะแนน
๓) องคประกอบที่ 3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน
20 คะแนน
๒.๓.๒ เกณฑการตัดสินผูที่ผานการประเมินตองไดคะแนน๓ ดังนี้
๑) คะแนนตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (60 คะแนน) กําหนดดังนี้
๑.๑) ระดับชํานาญการ ไดคะแนนตั้งแต 65% ขึ้นไปของคะแนนเต็มตาม
องคประกอบคุณภาพของงาน (39 คะแนน)
๑.๒) ระดับชํานาญการ (รับเงินประจําตําแหนง) ไดคะแนนตั้งแต 70% ขึ้น
ไปของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของงาน (42 คะแนน)
๑.๓) ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนตั้งแต 75% ขึ้นไปของคะแนนเต็ม
ตามองคประกอบคุณภาพของงาน (45 คะแนน)
๒) ไดคะแนนรวมตั้งแต 70% ขึ้นไป
7
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๓
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๒.๓.3 รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ๓ 9
รูปแบบการเขียนผลงานใหใชรูปแบบที่กรมปศุสัตว (กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว)
กําหนดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.๓.๒ การใหคะแนนผลงาน๓
8

๓.๓ วันที่มีผลการประเมิน
เมื่อผูขอประเมินผานการประเมินตามหลักเกณฑกําหนดแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งฯ แตงตั้งผูนั้นใหดํารงตําแหนงที่ขอประเมินไดไมกอนวันที่ ดังนี้
๓.๓.๑ กรณีผูขอประเมิน สงผลงานและเอกสารครบถวนสมบูรณ ใหแตงตั้ง เลื่อนไดไมกอน
วันที่กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ ที่มีหนาที่ในการประเมินผลงานไดรับผลงานที่มี
เอกสารครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที
๓.๓.๒ กรณีที่ผูขอประเมิน สงผลงานหรือเอกสารมีความครบถวนสมบูรณ ระหวางวันที่
๑๖-๓๑ มีนาคมของทุกป และระหวางวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายนของทุกป ใหแตงตั้งเลื่อน ไดตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
และ ๑ ตุลาคมตามลําดับ (กรณีเปนวันหยุดราชการใหแตงตั้งเลื่อนไดในวันถัดไปที่เปนวันทําการ)
๓.๓.๓ กรณีผูขอประเมินเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือถึงแกความตายระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ใหแตง ตั้งไดไมกอนวันที่กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กอง
การเจาหนาที่ ที่มีหนาที่ในการประเมินผลงานไดรับผลงานที่มีเอกสารครบถวนสมบูรณสามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาไดทันที และตองไมหลังจากวันที่ผูขอประเมินเกษียณอายุราชการ หรือไดรับอนุญาตให
ลาออกจากราชการ หรือถึงแกความตาย

๓
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กระบวนการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อ
ขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ)
1. กระบวนการของผูขอรับการประเมิน
ลําดับ

ผังกระบวนการ

๑

กรมปศุสัตวประกาศ
รายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก/ชื่อผลงาน

2

3

4

5

6

7

จัดทําผลงานวิชาการ
ฉบับสมบูรณ

คณะกรรมการวิชาการสํานัก/กอง
พิจารณาผลงานวิชาการ

ขอเลขทะเบียนผลงานจาก
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว

แจงเวียนมาตรการการลอกเลียน
ผลงาน

เผยแพรผลงาน

จัดสงผลงานวิชาการ
เพื่อขอประเมิน

รายละเอียด
หมายเหตุ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกบุค คลที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
จะเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พิจารณาปละ 2 ครั้ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง และประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน
ตําแหนง ละ 1 ราย พรอมชื่อผลงาน แจงใหหนวยงาน
และผูไดรับการคัดเลือกทราบ
1. จัดทําผลงานวิชาการฉบับสมบูรณตามหัวขอที่เสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกตามรูปแบบ
2. ผลงานวิชาการที่นําเสนอตองเปนไปตามรูปแบบ
และเงื่อนไขของผลงานตามหลักเกณฑที่กําหนด
ผลงาน จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง
ผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 100 % เปนผลงานที่
ปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย 1 เรื่อง
สัดสวนผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 60 % สวนผลงาน
เรื่องอื่นอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวม
โครงการก็ได โดยในฐานะผูรวมโครงการจะตองมีสัดสวน
การปฏิบัติงานไมต่ํากวา 20%
เสนอผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการ
วิชาการสํานัก/กอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองผลงาน
กอนเผยแพร และกอนเสนอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน
เสนอผลงานที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการสํานัก/กอง ขอเลขทะเบียนจากกลุมพัฒนา
วิชาการปศุสัตว
จัดทํา หนังสือเวียน และติด ประกาศ เรื่อง มาตรการ หากมีผูใดคัดคานใหแจงภายใน
ในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จของ ผลงาน ๑๕ วันทําการ
วิชาการ พรอมบทคัดยอ รายชื่อผูรวมจัดทํา สัดสวนการ
ปฏิบัติงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ใหดําเนินการเผยแพรผลงานตอสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิงและปองกันการ
ลอกเลียนผลงาน เชน วารสาร web-site เปนตน
จัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานใหกองการ
เจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด เอกสาร
ประกอบดวย
1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
2. เอกสารผลงานวิชาการ
3. สําเนาหนังสือเวียนและสําเนาประกาศ เรื่อง
มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการ
ประเมินของผลงานวิชาการ
4. เอกสารวิชาการตนฉบับที่เผยแพร
5. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
(เฉพาะนายสัตวแพทย)

จัดสงผลงานภายมนระยะเวลา
ที่กําหนด (6 เดือน)
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2. กระบวนการของกองการเจาหนาที่
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

รายละเอียด
รับเอกสารของผูรับการประเมิน พรอมจัดใหมีการ
ลงทะเบียนวันที่รับเอกสาร เพื่อใชในการนับวันแตงตั้ง
กรณีเอกสารครบถวนสมบูรณ

รับเอกสาร
2
สงคืนแก
ตรวจสอบ

Yes

3

สงคณะกรรมการ
ประเมินอาน

4
ประชุมพิจารณาบุคคล
และผลงาน

5
รายงานผลการประเมิน

6
ออกคําสั่งแตงตั้ง

NO

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
บุคคลและผลงาน ดังนี้
1.1 หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด
1.2 แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล
และผลงานวิชาการ ถูกตองตามแบบฟอรมที่กรมฯ
กําหนด
1.3 หนังสือมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจง
ขอมูลเท็จ พรอมประกาศของหนวยงาน เรื่องตรวจสอบ
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 ชื่อเรื่องผลงานตรงตามที่เสนอในประกาศกรม
ปศุสัตว
3.2 เปนผลงานที่ดําเนินการในขณะที่ดํารงตําแหนง
ต่ํากวาระดับที่จะแตงตั้งไมเกิน 1 ระดับ
3.3 ระยะเวลาการเผยแพรผลงานไมเกิน 5 ป และ
แหลงเผยแพรเอกสาร
สงแบบประเมินบุคคลและผลงานวิชาการที่ตรวจสอบ
ความถูกตองแลวใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน อานลวงหนา กอนนําเขาพิจารณาในที่ประชุม
1. ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ประชุม
2. จัดเตรียมเอกสารประเมินการประเมินของผูขอรับ
การประเมินแตละราย เพื่อใหคณะกรรมการฯ ลงนาม
3. ดําเนินการจัดประชุมพิจารณาผลงาน คณะ
กรรมการฯ พิจารณาผลงานตามหลัดเกณฑที่ สํานักงาน
ก.พ. และกรมปศุสัตวกําหนด พรอมจัดทํารายงานการ
ประชุม
1. กรณีผานการประเมิน ทําหนังสือเสนอกรมฯเพื่อ
รายงานผลการประเมิน และขออนุมัติแตงตั้งผูผานการ
ประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2. กรณีไมผานการประเมิน ทําหนังสือแจงใหผูขอรับ
การประเมินทราบ เพื่อใหดําเนินการเขากระบวนการ
คัดเลือกบุคคลในรอบตอไป
เสนอหนังสือที่กรมฯ พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูผานการ
ประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหฝายสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งออกคําสั่งแตงตั้ง

หมายเหตุ

หากชื่อผลงานไมตรงตามที่
ประกาศใหผูขอรับการประเมิน
ทําหนังสือชี้แจง ทั้งนี้ ตองไม
เปลี่ยนแปลงในสาระที่สําคัญ
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3. กระบวนการของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน

2
กรรมการพิจารณา
ผลงาน
3
คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและ
ผลงาน
4
รายงานผลการ
ประเมิน

รายละเอียด
อ.ก.พ. กรม ปศุสัตว แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยแตงตั้งตามสายงานของตําแหนง
ที่ขอประเมิน ทุก ๒ ป โดยมีนักทรัพยากรบุคคล
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่
ไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ
ฝายเลขานุการสงผลงานของ ผู ขอ รับการประเมิน
ใหคณะกรรมการไดอานลวงหนากอนนัดประชุม
ประกอบดวย
1. แบบประเมินคุณสมบัติทางบุคคล
2. เอกสารวิชาการ

หมายเหตุ
.

คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลงานวิชาการของ
กกกก
ผูขอประเมิน และตัดสินคุณภาพของผลงานที่สงประเมิน
วามีคุณภาพเพียงพอสําหรับตําแหนงที่ขอประเมินและ
สมควรใหผานการประเมินเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นไดหรือไม อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติม
เสร็จแลวมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการตอไป
เมื่อพิจารณาผลงานเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ
มอบหมายใหฝายเลขานุการ รายงานผลการประเมิน ตอ
อธิบดีกรมปศุสัตว
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ ) เปนการดําเนินการภาย
หลังจากผูไดรับการคัดเลือก ใหสงผลงานประเมิน ไดจัดสงผลงาน ฉบับสมบูรณ ใหกองการเจาหนาที่ภา ยใน ๖
เดือน หลังประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดสงใหกองการเจาหนาที่ ซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานดําเนินการตอไป
ดังนั้น ผูเกี่ยวของดานการประเมินบุคคลและผลงาน ไดแก ผูขอรับการประเมิน หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการ
เจาหนาที่ตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน กองการเจาหนาที่ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อทํา
หนาที่ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามที่หลักเกณฑกําหนดในเรื่องผลงานที่สงประเมิน รูปแบบการ
นําเสนอผลงาน เงื่อนไขของผลงาน ลักษณะของผลงาน เกณฑการประเมิน หนวยงานหรือสวนราชการที่
รับผิดชอบในการประเมินผลงาน วันมีผลการประเมิน การดําเนินการประเมินผลงาน และการรายงานผลของ
กองการเจาหนาที่
ผูศึกษาในฐานะกองการเจาหนาที่ไดทําหนาที่บริหารจัดการ โดยควบคุม กํากับดูแล แกไขปญหา
และติดตามการดําเนินการประเมินใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลใหรับผิดชอบการประเมินผลงานแตละสายงาน
ใหชัดเจน และทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และจากการศึกษาหลักเกณฑ
หนังสือเวียน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนั้น ผูศึกษาไดนําผลการศึกษามา
วิเคราะหและสรุปเรียบเรียงเปนขั้นตอน รายละเอียดแบบฟอรมและเอกสารที่จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ พรอมทั้ง
นํากรณีศึกษาที่พบมาเปนตัวอยางประกอบการอธิบายการดําเนินการในแตละขั้นตอน โดยกําหนดใหผูเกี่ยวของ
มีบทบาทและหนาที่ดําเนินการดังนี้

๑. ผูขอรับการประเมิน ดําเนินการดังนี้
๑.๑ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผลงาน วิชาการที่ตองสงประเมินซึ่งประกอบดวยผลงานที่
เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจา กการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปจจุบันซึ่งเกี่ยวของกับตําแหนงที่ขอประเมิน จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง๓ 1
๑.๒ จัดทําหนังสือเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อจัดสงแบบรายการประกอบคําขอให
ประเมินบุคคล และผลงานวิชาการประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลให กองการเจาหนาที่ ภายใน ๖ เดือน
นับจากประกาศผลการคัดเลือก
๑.๓ ผลงานวิชาการที่นําเสนอตองเปนไปตามรูปแบบการเสนอผลงาน และเงื่อนไขของผลงาน
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
0

๓

ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
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ประเมิน 1 ระดับ

๒2

๑.๓.๑ ผลงาน วิชาการ ที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะ

1

๑.๓.๒ จํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกัน
ไมนอยกวา ๑๐๐ % เปนผลงานที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย ๑ เรื่อง
มีสัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวารอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอื่นอาจปฏิบัติใน
ฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20 และผลงาน
เผยแพรไมเกิน 5 ป๓ 3
๑.๓.๓ ผลงานวิชาการไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปองกันการลอกเลียนผลงานของ
4
สํานักงาน ก.พ. และแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 5 โดยมีกําหนดระยะเวลาการแจงไมเวียน
ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 6
๑.๔ การจัดทํา รูปเลม ผูขอประเมินจะตองจัดทําเอกสารสําคัญ เพื่อประกอบการพิจารณา
2 สวน คือ
๑.๔.๑ จัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา
๔๒) โดยใหใชแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับคืนจากกองการเจาหนาที่ภายหลังจากมี ประกาศรายชื่อ
ผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน จัดทําสําเนาจํานวน 10 เลม ทุกเลมจะตองจัดทําปกและสันปก
สีเดียวกัน
๑.๔.๒ เอกสารวิชาการ จํานวนเรื่องละ 10 เลม หนาปกเอกสารวิชาการจะมีรูปแบบที่
กําหนด คือ ใหระบุวาเปนเอกสารวิชาการเรื่องที่ ชื่อเรื่อง รายชื่อผูรวมดําเนินงานทั้งหมดโดยเรียงลําดับตาม
สัดสวนการปฏิบัติงาน เลขทะเบียนวิจัย/เลขทะเบียนวิชาการ สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ
และการเผยแพร (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๓8) และจะตองมีสําเนาหนาปกเอกสารตนฉบับที่เผยแพร
เชน ผลงานวิชาการเรื่องนั้นไดเผยแพรในวารสารสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนกันยายน
– ธันวาคม ๒๕๕๕ ก็ใหสําเนาหนาปกวารสารสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ฉบับนั้น โดยใหใสตอจากสวนของหนาปก
เอกสารวิชาการ ตามดวยเนื้อหาของผลงานวิชาการ (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 40) และ ตองจัดทําปกสี
เดียวกันทุกเรื่อง แตตองเปนสีที่ตางจากแบบ ประเมินคุณสมบัติของบุคคล และใหใชสันปกสีเดียวกับแบบ
ประเมินบุคคลสมบัติของบุคคล
๑.๔.๓ ใหมีเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 10 แผน แบบการประเมิน
ตําแหนงวิชาการดานนี้ เปนเอกสารสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินจะตองระบุชื่อของ
ผูขอรับการประเมิน ตําแหนง เลขที่ตําแหนง และสังกัดปจจุบัน และขอประเมินใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ถาขอประเมินลงตําแหนงปจจุบัน ใหระบุเลขตําแหนง เลขที่ตําแหนง และสังกัดเดิม แตถาขอประเมิน
ลงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงปจจุบัน ใหระบุตําแหนง เลขที่ตําแหนง และสังกัดใหมใหละเอียดชัดเจน พรอมนี้
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ตองแจงรายละเอียด ชื่อผลงานที่ขอประเมิน เลขทะเบียน วิชาการ/วิจัย และบอกสัดสวนการปฏิบัติงาน โดย
แบงเปนรอยละ ของการปฏิบัติงานแตละราย ทั้งหัวหนาโครงการ และผูรวมงาน ทั้งนี้ใหเรียงลําดับผลงานตาม
รอยละ จากมากมานอย (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๒7)
๒) สําเนาหนังสือเวียนและสําเนาประกาศ เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ
ผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมินของ ผลงานวิชาการทุกเรื่องที่เสนอ
เขารับการประเมิน ผูขอประเมินระดับ ชํานาญการ และการขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญ
การ) จํานวน 1 ชุด ผูขอประเมินระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ชุด (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา ๒9)
๓) เอกสารวิชาการตนฉบับที่เผยแพร ใหผูขอประเมินสงเอกสารตนฉบับที่ไดนําเอา
ผลงานทางวิชาการที่เสนอใหประเมินไปลงเผยแพรทุกเรื่อง เชน ผูขอประเมินนําผลงานทางวิช าการไปเผยแพร
ในวารสารสํานักปศุสัตวเขต ใหสงวารสารฉบับนั้นมาดวย
๔) สําหรับผูขอประเมินตําแหนงนายสัตวแพทย จะตองจัดทําสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว จํานวน 2 ฉบับ ( ตองเปนใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวที่ยังไม
หมดอายุ )

๒. หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน
กลุม/ฝายที่ปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมินดําเนินการ
ดังนี้
2.๑ ตรวจสอบแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เกี่ยวกับ
๒.๑ คุณลักษณะของบุคคล ตรวจสอบแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลใหถูกตองตรง
ตามแบบฟอรม การใหคะแนน และการลงนามของผูบังคับบัญชาใหเปนไปตามแนวทางการคัดเลือกบุคคล
๒.๒ แบบแสดงรายละเอียดการเสน อผลงาน ประกอบดวย หนาที่ความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป และผลงานที่สงประเมินตรงกับเคาโครงเรื่องของผลงานตามประกาศผลคัดเลือกบุคคล
๒.๒ ตรวจสอบผลงานวิชาการที่นําเสนอ เกี่ยวกับ
๒.๒.๑ ผลงานวิชาการ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการสํานัก/กอง จัดขอเลข
ทะเบียนวิชาการ/วิจัย จากกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว และการดําเนินการเผยแพร
๒.๒.๒ การจัดทําและแจงเวียนหนังสือและประกาศของหนวยงานตามหลักเกณฑการ
ปองกันการลอกเลียนผลงานของสํานักงาน ก.พ. 7 และแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 8 โดยมี
กําหนดระยะเวลาการแจงไมเวียนไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 9 และตรวจสอบกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงาน
วิชาการ
๒.๓ จัดสง แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และ ผลงานวิชาการ ประกอบการพิจารณาของ
ผูขอรับการประเมินใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานตอไป
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๓. กองการเจาหนาที่ ดําเนินการดังนี้
๓.๑ เมื่อไดรับเรื่องจากหนวยงานของผูขอรับการประเมินแลวใหลงทะเบียนรับพรอมตรวจสอบ
เอกสารที่จัดสงมาใหครบถวนแลวมอบใหผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงานประเมินบุคคลและผลงานหรือ
เลขานุการที่รับผิดชอบการประเมินผลงานแตละสายงานทันที
๓.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
๓.๒.๑ พิจารณาอํานาจการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดย อ.ก.พ.
กรมมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว โดยแตงตั้งตามสายงานของตําแหนงที่จะเปนประเมิน ๒ 10
(รายละเอียดภาคผนวก ข หนา ๕๙)
๓.๒.๒ การนํา เสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรม การประเมิน บุคคลและ ผลงาน โดยขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ทุก ๆ 2 ป ซึ่งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย
ประธาน จะตองเปนขาราชการหรือเคยเปนขาราชการที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินระดับ
เชี่ยวชาญหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น หรือรองอธิบดี หรือ
ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองระดับสูงหรือเทียบเทาขึ้นไปที่กํากับดูแลสายงานหรือสวนราชการที่จะ
ขอประเมิน และกรรมการประเมินผลงานจํานวน ๒-๕ ราย ผูแทนกองการเจาหนาที่ไมต่ํากวาระดับชํานาญการ
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ การแตงตั้งคณะกรรมการฯ๒
๓.๓ กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน จะตองดําเนินการดังนี้
๓.๓.๑ การตรวจสอบเมื่อไดรับเอกสารขอรับการประเมินจากผูขอประเมิน ดังนี้
๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอประเมิน ดังนี้
๑.๑) ตรวจสอบวาผูขอประเมินเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมิน
๒
ผลงาน สงผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด และตําแหนงที่ขอประเมินตรงตามประกาศ รวมทั้งการดํารง
ตําแหนงปจจุบัน ณ วันที่กองการเจาหนาที่ไดรับเอกสาร
๑.๒) ตรวจสอบชื่อเรื่องและรายละเอียดของผลงานใหตรงกับเคาโครงเรื่องที่ผาน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก๒ และจํานวนผลงานครบตามประกาศ๓
๑.๓) ตรวจสอบการเผยแพรผลงาน และการเวียนมาตรการการปองกันการลอก
๗ 11
เลียนผลงาน
๒) ตรวจสอบผลงานวิชาการที่สงประเมินตามเงื่อนไขที่กําหนด๒ ดังนี้
๒.๑) ตรวจสอบระยะเวลาดําเนินการ วา เปนผลงานที่ จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่ขอประเมินไมเกิน ๑ ระดับ
๒.๒) ตรวจสอบการเผยแพรผลงาน มีการร ะบุชื่อแหลงที่เผยแพร ปที่เผยแพร
และมีเลขทะเบียนวิชาการจากกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
๒.๓) ตรวจสอบอายุของผลงานไมเกิน 5 ป ทั้งนี้นับตั้งแตวันเผยแพรผลงาน๓ 12
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๒.๔) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
๒.๕) ไมใชผลงานที่เคยนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงแลว
๒.๖) ตรวจสอบ จํานวนผลงานที่จะใหสงประเมิน จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง แต
ไมเกิน 3 เรื่อง และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 100 % เปนผลงานที่ผูขอรับการประเมิน
ปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย 1 เรื่อง สัดสวนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการตองไมต่ํากวา
รอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอื่นอาจปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ จะตองมีสัดสวนการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20๓ 13
๓) ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงาน ดังนี้
๓.๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล ตรวจสอบผลงานที่เปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา ดําเนินการตรวจสอบหัวขอใหเปนไปตามหลักเกณฑ ประกอบดวย ชื่อผลงาน ระยะเวลาที่
ดําเนินการ ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการ
ดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ สวนของงานที่ผูเปนผูปฏิบัติ ผลสําเร็จของงาน การนําไปใชประโยชน ความยุงยาก
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการและขอเสนอแนะขอเสนอแนะใหครบถวนถูกตอง
๓.๒) การจัดทํารูปเลม รายละเอียดหนาปกเอกสารวิชาการ การจัดเรียงเอกสาร
สีปกและสีสันปก และจํานวนเลมครบ
๔) เมื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกตองของเอกสาร ประกอบดวย แบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล ขอมูลของผูขอรับการประเมิน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เอกสารแสดงผลงาน
ที่จะสงประเมิน ผลงานวิชาการประกอบการพิจารณา ตามแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเพื่อ
ประกอบการประเมินผลงาน เรียบรอยแลว ใหดําเนินการดังนี้
๔.๑) กรณีไมถูกตอง จัดทําหนังสือสงเอกสารและผลงานคืนใหผูขอรับการ
ประเมินแกไขใหถูกตอง
๔.๒) กรณีถูกตองครบถวนสมบูรณ จัดทําหนังสือสงผลงาน เพื่อแจงให
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานทราบ พรอม ทั้งประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อกําหนดนัดหมายวัน
เวลาและสถานที่ประชุม
๓.๓.๒ ดําเนินการประชุม โดยการประชุมครั้งแรกใหเลขานุการแตละคณะแจงอํานาจ
หนาที่ของกรรมการ รูปแบบการนําเสนอผลงาน ลักษณะของผลงาน เงื่อนไขของผลงาน เกณฑการใหคะแนน
การกําหนดคะแนนแตละองคประกอบ วันมีผลการประเมิน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมิน
เพื่อใหการพิจารณาผลงานมีมาตรฐานการประเมิน โดยถือปฏิบัติตามที่หลักเกณฑกําหนด และใหจัดทํารายงาน
การประชุมเปนหลักฐานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทุกครั้ง
๓.๓.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานพิจารณาเสร็จสิ้นแลว
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๓

ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
และการขอรับเงินประจําตําแหนง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

17
๑) คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงแกไขผลงาน
๑.๑) เลขานุการแจงใหผูขอประเมินทราบทันที และใหผูขอประเมินรับเอกสาร
กลับไปแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหลงลายมือชื่อ พรอมวันที่รับเอกสาร หรือรับทราบขอแกไขและ
กําหนดวันที่สงเอกสารทางโทรศัพทหรืออีเมล
๑.๒) เมื่อผูขอรับการประเมินนําผลงานที่แกไขมาสง เลขานุการตองใหผูขอรับ
การประเมินลงลายมือชื่อพรอมวันที่สง หรือกรณีสงไปรษณียก็ใหลงหลักฐานวันที่ไดรับเอกสารการรับในบัญชี
รับสงผลงาน
๑.๓) เลขานุการตรวจสอบและสรุปผลการแกไขผลงานตามมติที่ประชุมเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต อไป พรอมประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ประชุม
๒) กรณีผูขอรับการประเมินเกษียณอายุราชการ ถึงแกความตาย หรือไดรับอนุญาต
ใหลาออกจากราชการ เลขานุการจะตองเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาผลงาน โดยลงมติใหเปนที่สิ้นสุดวา
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
ชอบในฐานะผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของหนวยงาน
๔) สรุปคะแนนเฉลี่ย การประเมินผลงาน ใหกรรมการแตละทาน ประเมิน ใหคะแนน
แตละองคประกอบ นํา มาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบ และรวมคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
เปนคะแนนรวม ตามแบบสรุปผลการประเมิน หรือคณะกรรมการฯ ทั้งคณะจะประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอ
ความเห็นและเหตุผลในการใหคะแนนแตละองคประกอบของกรรมการแตละทาน กอนที่จะสรุปและใหคะแนน
เปนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะรวมกันก็ได
๓.๓.๕ ดําเนินการ รายงานผลการ ประเมินและขออนุมัติแตงตั้ง ผูผานการประเมินเสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตว เสร็จแลวตองเสนอฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพื่อดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
3.๓.๖ จัดเก็บเอกสารการประเมินบุคคลและผลงานของผูผานการประเมินจํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย แบบประเมินคุณสมบัติ และเอกสารผลงานวิชาการ พรCD
อม เพื่อเก็บเปนหลักฐานการประเมิน

๔. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดําเนินการดังนี้
คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจาณาประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอประเมิน โดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการของแตละสายงานที่ ก.พ.กําหนด
และตามที่ คณะ
กรรมการฯ กําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๔.๑ พิจารณาผลงานวิชาการที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา๒ 14จํานวน ๑-๓ เรื่อง๓ 15
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๒
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๔.๒ พิจารณาลักษณะของผลงาน ไดแก ขอบเขตของผลงาน คุณภาพของผลงาน ความยุงยาก
ซับซอนของงานแตละระดับตําแหนง ประโยชนของผลงาน และความรู ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน๒
๔.๓ พิจารณาผลงานใหเปนไปตามรู ปแบบการเสนอผลงานและเงื่อนไขของผลงาน หากมีความ
จําเปนหรือเห็นเปนการสมควรอาจกําหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับ
เพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะงานตามที่หลักเกณฑกําหนด ๒ และตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานกําหนด๓๓
๔.๔ พิจารณาคุณภาพของผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑกําหนดและคํานึงถึงจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของแตละสายงาน หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานอาจเชิญผูขอรับกา รประเมินมาซักถาม หรือขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมได
๔.๕ พิจารณากรณีผูขอรับการประเมินแจงขอมูลเกี่ยวกับการทําผลงานเปนเท็จและรายงานมีผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ เพื่อดําเนินการหลักเกณฑการปองกันการลอกเลียนผลงานของ
สํานักงาน ก.พ.
๔.๖ วินิจฉัยกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือ
เปนที่สุด
๔.๗ รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุฯ
๔.๘ อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการประเมินผลงาน
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
การจัดทําคูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท
วิชาการของกรมปศุสัตว เฉพาะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ (นายสัตวแพทย) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑการดําเนินงานและเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานของขาราชการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว และทําใหการ
ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเปนการ
จัดเก็บขอมูล ความรู (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับ เทคนิค ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งกรณีตัวอยางจาก
ประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน โดย
บทนี้จะสรุปการดําเนินงานและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

สรุป
จากการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ในสวนของการประเมินผลงานวิชาการ ในฐานะ
กองการเจาหนาที่ กลุมพัฒนาระบบงานและอัตราก ำลัง ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานไดพิจารณาแลวเห็นวาในการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจํา
ตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) มีปญหาอุปสรรค และความยุงยากที่เกิดจากการดําเนินการดังนี้
1. ดานหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้
1.1 หลักเกณฑการประเมินผลงานมีหลายฉบับ ไมมีการเรียงตามลําดับการดําเนินการ ทําให
อานเขาใจยาก หรือเกิดการสับสน เชน สํานักงาน ก.พ. กําหนด เงื่อนไขและลักษณะของผลงานของตําแหนงใน
แตละระดับ แตในเรื่องของจํานวนผลงานและสัดสวนของผลงานก็ตองเขาไปหลักเกณฑที่กรมกําหนด เปนตน
๑.๒ ชื่อเรื่อง และเคาโครงเรื่องที่นําเสนอในขั้นตอนคัดเลือกบุคคล บางครั้งไมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานวิชาการ ทําใหไมตรง
กับชื่อผลงานที่เสนอคณะกรรมการคัดเลือก
1.๓ การพิจารณาคุณภาพของผลงาน ความยุงยากซับซอนของงานที่หลักเกณฑกําหนดไวไม
เปนรูปธรรม นําไปอธิบายใหแกคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และผูขอประเมินเขาใจไดยาก
2. ดานผูขอรับการประเมิน ขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร แบบประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล และผลงานวิชาการประกอบการพิจารณาประเมิน ทําใหสงเอกสารเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและ
ผลงานไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
3. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในฐานะเลขานุการและผูชวยเลขานุการ บางครั้งใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานแตกตางกันทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน และขาด
ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของผลงานวิชาการตามลักษณะงานของแตละสายงาน จึงทําใหไมสามารถ
อธิบายใหผูขอประเมินไดอยางชัดเจน
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4. ดานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
เนื่องจากกรรมการมีภาระงานในหนาที่
รับผิดชอบ ทําใหไมสามารถนัดหมายการประชุมได หรือบางครั้งนัดหมายแลว แตกรรมการติดภารกิจกะทันหัน
ทําไมสามารถเขารวมประชุมได ตองยกเลิกหรือเลื่อนวันประชุมที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานได
กําหนดทําใหการประเมินผลงานเกิดความลาชา

ขอเสนอแนะ
ในฐานะกองการเจาหนาที่
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตราก ำลัง ทําหนาที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ฝายเลขานุการ ซึ่งมีหนาที่ความ รับผิดชอบในการกํากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ การดําเนินการประเมินบุคคลผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของ
กรมปศุสัตว ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ)
ไดพบความยุงยากปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดังกลาวขางตน
และไดใชวิธีการบริหารจัดการในการ
ดําเนินการ ไดนําประสบการณ ความรู ความสามารถมาดําเนินการแกไข ปญหาดังกลาวจนทําใหการประเมิน
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นเปนไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้
1.1 ควรมีการเรียบเรียงหลักเกณฑฯ ตามขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อมิใหการปฏิบัติงานเกิด
ความสับสน และเพื่อลดปริมาณการใหคําปรึกษาหารือและคําแนะนําในการปฏิบัติงานจากกองการเจาหนาที่
๑.๒ ควรมีคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงเรื่องที่นําเสนอในขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน หรือ
ควรใหคณะกรรมการวิชาการสํานัก/กองพิจารณาเคาโครงเรื่องกอนนําเสนอกองการเจาหนาที่ และการเปลี่ยน
ชื่อผลงาน ทําใหไมตรงกับชื่อผลงานที่เสนอคณะกรรมการคัดเลือก แตตองไมใชการเปลี่ยนเรื่องไปเลย ผูขอ
ประเมินไมสามารถเปลี่ยนไดดวยตัวเอง นอกจากคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กอง เห็นสมควรใหเปลี่ยน
แตทั้งนี้ชื่อเรื่องใหมตองไมผิดไปจากเคาโครงเรื่องเดิมของผูขอประเมินที่ไดเสนอคณะกรรมการคัดเลือก ตอง
จัดทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและแนบมติของคณะกรรมการวิชาการของกอง
/สํานัก ที่ใหทําการ
เปลี่ยนแปลงมาดวย ทั้งนี้ การเปลี่ยนเรื่องที่เสนอเขารับการประเมิน ทั้งชื่อเรื่องและเคาโครงเรื่องตางไปจากเดิม
ที่เสนอคณะกรรมการคัดเลือกเปนคนละเรื่อง ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอเขาคณะกรรมคัดเลือกใหมอีกรอบ
1.๓ ทําความเขาใจกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยจัดใหมีการประชุมซักซอม
แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตวใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกป
2. จัดประชุมและชี้แจงการจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และการจัดทําผลงานวิชาการ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลที่กรมปศุสัตวกําหนด ตลอดจนการประชาสัมพันธผานทาง
Web site ของกองการเจาหนาที่
๓. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในฐานะเลขานุการและผูชวยเลขานุการ มีดังนี้
๓.๑ สมรรถนะที่สําคัญของผูปฏิบัติงานดานการประเมินบุคคล และผลงาน ไดแก ความรูเรื่อง
การประเมินบุคคลและผลงาน เทคนิคการตรวจสอบเอกสารงานประเมิน หลักการและกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานประเมินบุคคลและผลงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะในการ
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ประสานงาน ความรวดเร็ว ความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และทักษะในการสรุป
ความและจดบันทึก ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพของงานประเมินบุคคลและผลงานตอไป
๓.๒ การจดบันทึกรายงานการประชุม หากมีคําศัพททางวิชาการบางคําไมเขาใจก็อาจสอบถาม
ที่ประชุมหรือจดบันทึกไวกอนและนํามาถามภายหลัง ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่ไมเขาใจในประเด็นจะสรุปผลการ
ประเมินของกรรมการเชน เรื่องระเบียบวิธีวิจัย/คําศัพททางวิชาการ ฯลฯ ซึ่งเลขานุการอาจจะหาความรูเพิ่มเติม
ใหมากขึ้น และอาจขอเอกสารจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ไดสรุปผลการประเมินมาแลว เพื่อนํามา
ประกอบการเขียนรายงานการประชุมได
๓.๓ การแจงผลการประเมิน สําหรับที่ผูที่ไมผานการประเมินควรแจงเปนหนังสือ หรือหากผูที่
ไมผานการประเมินยังสงสัยควรใหติดตอประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตรง และบางรายมีความเขาใจวา
หากผานคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กองแลว จะผานการประเมินในคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน ตองทําความเขาใจกับผูขอประเมินวาคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานจะพิจารณาวาผลงานมี
คุณภาพ ความยุงยากซับซอนของผลงานเหมาะสมที่จะใหผานการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นหรือรับเงินประจําตําแหนงหรือไม สวนคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กองจะพิจารณาผลงานวิชาการ
ในเรื่องรูปแบบการเขียนและความถูกตองของเนื้อหากอนที่ผูขอประเมินจะดําเนินการเผยแพร
๓.๓ ควรดําเนินการซักซอมความเขาใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการของแตละสายงานในการดําเนินการประเมินบุคคล
๔. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานควรมีการสอบถามจากผูอํานวยการสํานัก/
กองในแตละสายงาน รวมถึงผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีความนาเชื่อถือ
และผูบังคับบัญชาของ
กรรมการรับทราบและอนุญาตในการทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และการขอวันนัด
หมายการประชุมจากประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลแตละสายงานเปนหลัก
เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการนัดหมายกับคณะกรรมการทานอื่น โดยการแจงทางโทรศัพท
/แจงหนังสือเปนทางการและ
โทรศัพทยืนยันกอนประชุม
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายการจัดทําเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน
ของผูขอประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รูปแบบใบนําเสนอการประเมินผลงานวิชาการ
รูปแบบการจัดทํามาตรการการปองกันการลอกเลียนผลงาน
รูปแบบสีปกเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน
รูปแบบหนาปกเอกสารผลงานวิชาการ
รูปแบบการจัดรูปเลมเอกสารวิชาการ
รูปแบบการเขียนแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล

รูปแบบใบนําเสนอการประเมินผลงานวิชาการ
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แบบการประเมินผลงานทางวิชาการดาน......................................
ตําแหนง
นาย/นาง/นางสาว
กลุม/ฝาย
สํานัก/กอง
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สวนราชการเดิม
ตําแหนงเลขที่
ผลงานที่เสนอใหประเมิน
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) ...........

เลขที่ตําแหนง

%
%
%

%
%
%

%
%
%

ขอเสนอแนะ
- หากประเมินลงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงปจจุบันใหระบุตําแหนงใหม เลขที่ตําแหนงใหม และ
หนวยงานใหมใหละเอียดชัดเจน หากไดรับการคัดเลือกแลว ยายหนวยงานตองดําเนินการคัดเลือก
ใหม เนื่องจากการคัดเลือกครั้งแรกเปนการคัดเลือกในตําแหนงเลขที่เดิม
- ผลงานที่นําเสนอ การเขียนชื่อผูจัดทําผลงานใหเรียงตามสัดสวนการปฏิบัติงาน ตรงชื่อผูขอประเมิน
ใหทําตัวหนาหรือขีดเสนใต
- กรณีที่หัวหนาโครงการหรือผูรวมปฏิบัติงานไดใชผลงานเรื่องใดผานการประเมิน ใหหมายเหตุไว
ขางลาง วาผลงานเรื่องนี้ใครใชประเมิน ระบุตําแหนงที่ผานการประเมินและวันที่ประชุม

ตัวอยาง

28

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ ดานการบริหาร
นางศศิธร จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 59
กลุม
พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
กองการเจาหนาที่
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม
ผลงานที่เสนอใหประเมิน
1. การศึกษาเกณฑประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 56(2) – 0503 – 162
สัดสวนการปฏิบัติงาน
นางศศิธร จารุพงศกร 6
0%
นายธีระศักดิ์ ดําทองสุก 20
%
นายไตรเทพ ณรงคอินทร 20
%
2. คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) ของกรม
ปศุสัตว
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 56(2) – 0503 – 163
สัดสวนการปฏิบัติงาน
นางศศิธร จารุพงศกร 6
0%
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ 20
%
นางสาวเข็มทอง แกวอนุ 20
%

รูปแบบการจัดทํามาตรการการปองกันการลอกเลียนผลงาน

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง มาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน
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ง.
ง.
ง.

เรียน (หนังสือเวียน)
ตามที่ (ผูขอรับการประเมิน) ตําแหนง
สํานัก/กอง
ไดสงผลงานทางวิชาการขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม หนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูล
เท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอสงประกาศ บทคัดยอ รายชื่อ
เรื่องดังนี้
ผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน จํานวน
1. ชื่อผลงานวิชาการ
2. ชื่อผลงานวิชาการ
3. ชื่อผลงานวิชาการ
หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจง สํานัก/กอง
ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้น
จะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานที่แทจริงของผูขอรับการประเมิน
และจะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
(ลงชื่อ)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
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ประกาศสํานัก/กอง
เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน
เพื่อใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓
เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมิน จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการ
เรื่องดังนี้
ประเมินผลงานของบุคคล จํานวน
1. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
2. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
3. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้ หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจง สํานัก/กอง
ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงาน
ที่แทจริงของผูขอรับการประเมิน และจะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป
ประกาศ ณ วันที่........... เดือน................ พ.ศ............
(ลงชื่อ)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
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การรับรองผลงาน
คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ(ผูขอรับการประเมิน)
ที่เสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ลําดับ ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ
ผูรวมจัดทําผลงาน
สัดสวน หมายเหตุ
ที่
ของงาน
๑ ชื่อเรื่อง
ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ)
...........%
เลขทะเบียนผลงาน
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน)
...........%
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน
...........%
๒

ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียนผลงาน

ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ)
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน)
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน

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

๓

ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียนผลงาน

ชื่อ-สกุล(หัวหนาโครงการ)
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน)
ชื่อ-สกุล(ผูรวมปฏิบัติงาน

...........%
...........%
...........%
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ชื่อเรื่อง

ชื่อสกุลหัวหนาโครงการ๑ ชื่อสกุลผูรวมโครงการ๒

บทคัดยอ

สําคัญ : (ถามี)
๑

สังกัดสวนราชการของหัวหนาโครงการ
สังกัดสวนราชการของผูรวมโครงการ

๒
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ตัวอยาง
บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว โทร. 3156-7
19 กรกฎาคม 2554
ที่ กษ 0615/ว1145
วันที่
เรื่อง มาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน

ง.
งง.
ง.

เรียน ผูอํานวยการสํานัก/กอง
ตาม ที่ นาย ก นามสมมุติ ตําแหนง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สวนตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ไดสงผลงานทางวิชาการขอ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5
ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอสงประกาศ บทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การปนเปอนดีเอนเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาประเภทโปรตีนจากสัตว
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขออนุญาตผลิต นําเขา และ
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
กรมปศุสัตว
หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงกองการเจาหนาที่ ภายใน ๑๕ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือวา
ผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานที่แทจริงของผูขอรับการประเมิน และ
จะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
( นาย ข นามสมมุติ )
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
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ตัวอยาง

ประกาศสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน
เพื่อใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กษ ๐๒๐๓/ว๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓
เรื่องมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมิน จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการ
ประเมินผลงานของบุคคล จํานวน 2 เรื่องดังนี้
1. เรื่อง “การปนเปอนดีเอนเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาประเภทโปรตีนจากสัตว”
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 54(2)-0312-087
ผูรวมจัดทํา (1) นาย ก นามสมมุติ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 60 %
(2) นาย ค นามสมมุติ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 40%
2. เรื่อง “ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขออนุญาตผลิต นําเขา
และขึ้นทะเบียนอาหารสัตวของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
กรมปศุสัตว”
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 54(2)-0312-009
ผูรวมจัดทํา (1) นาย ก นามสมมุติ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 60 %
(2) นาย ค นามสมมุติ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 40%
ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้ หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงกองการเจาหนาที่ ภายใน ๑๕ วัน
ทําการ มิฉะนั้นจะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานที่แทจริงของผู
ขอรับการประเมิน และจะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554
( นาย ข นามสมมุติ )
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
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ตัวอยาง
การรับรองผลงาน
คํารับรองชองผูรวมจัดทําผลงาน
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ นาย ก
ที่เสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ลําดับที่
1

2

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ
ของงาน
การปนเปอนดีเอนเอวัวใน
วัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา
ประเภทโปรตีนจากสัตว
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่
54(2)-0312-087

ผูรวมจัดทําผลงาน

นามสมมุติ

สัดสวน

นาย ก นามสมมุติ
นาย ค นามสมมุติ

60%
40%

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ นาย ก นามสมมุติ
คุณภาพการใหบริการขออนุญาต นาย ค นามสมมุติ
ผลิต นําเขา และขึ้นทะเบียน
อาหารสัตวของสํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว กรมปศุสัตว
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่
54(2)-0312-009

60%
40%

หมายเหตุ

ตัวอยาง
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การปนเปอนดีเอ็นเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา
ประเภทโปรตีนจากสัตว
ก นามสมมุติ1 ข นามสมมุต1ิ

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาการปนเปอนดีเอ็นเอวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว
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
นําเขาทั้งหมด (2,436 ครั้ง) โดยเปนตัวอยางจากสินคาเนื้อสัตวปกปน ที่นําเขามาจากประเทศเยอรมัน
เมื่อเดือนตุลาคม 2550 จํานวน 48.88 ตัน คิดเปนรอยละ 0.24 ของการนําเขาเนื้อสัตวปกปนทั้งหมด
(407 ตัวอยาง) ซึ่งกรมปศุสัตวไดดําเนินการสงสินคาทั้งหมดกลับประเทศตนกําเนิดและขึ้นบัญชีบริษัทที่ตอง
เฝาระวังอยางใกลชิด

คําสําคัญ : ดีเอ็นเอวัว วัตถุดิบอาหารสัตว นําเขา โปรตีนจากสัตว
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 54(2)-0312-087
1
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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รูปแบบการสีปกเอกสารเพื่อขอรับการขอประเมิน
1. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4) ที่ไดรับคืนจากกองการ
เจาหนาที่ภายหลังจากมีประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน จัดทําสําเนาจํานวน
10 เลม ทุกเลมจะตองจัดทําปกและสันปกสีเดียวกัน
๒. เอกสารวิชาการ จํานวนเรื่องละ 10 เลม จัดทําปกสีเดียวกันทุกเรื่อง แตตองเปนสีที่
ตางจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และใหใชสันปกสีเดียวกับแบบประเมินบุคคลสมบัติของบุคคล

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ชื่อ

เอกสารวิชาการ
เรื่องที่ 1

เอกสารวิชาการ
เรื่องที่ 2

การจัดทําเกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสตั วจังหวัด
ป 2553

คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว

โดย
ศศิธร จารุพงศกร
ธีระศักดิ์ ดําทองสุก
ไตรเทพ ณรงคอินทร

โดย
ศศิธร จารุพงศกร
วันวิษา ชมภูวิเศษ
เข็มทอง แกวอนุ

นางศศิธร จารุพงศกร

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร ตําแหนงเลขที่ 59
กลุม พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

กองการเจาหนาที่

อัตราเงินเดือน 17,790 บาท

(ปงบประมาณ 2555)

ขอประเมินเพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ตําแหนงเลขที่ 59

กลุม พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

กองการเจาหนาที่

กรมปศุสัตว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เลขทะเบียนวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานทีด่ ําเนินการ
การเผยแพร

56-xxxx-xxx
2553 - 2554
กองการเจาหนาที่
เว็บไซตกองการเจาหนาที่
กรมปศุสัตว
www.dld.go.th/person

เลขทะเบียนวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานทีด่ ําเนินการ
การเผยแพร

56-xxxx-xxx
2555
กองการเจาหนาที่
เว็บไซตกองการเจาหนาที่
กรมปศุสัตว
www.dld.go.th/person

รูปแบบหนาปกเอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ
เรื่องที่...........
(ชื่อเรื่อง)

จัดทําโดย
(ชื่อหัวหนาโครงการ)
(ชื่อผูรวมโครงการ)
(ชื่อผูรวมโครงการ)

เลขทะเบียนผลงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ
การเผยแพร

ขอเสนอแนะ
- รายชื่อผูรวมดําเนินงานทั้งหมดโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการปฏิบัติงาน โดยไมตองเขียนคํานําหนาชื่อ
และใหเนนชื่อหรือขีดเสนใตชื่อผูขอรับการประเมิน
- สีปกของเอกสารวิชาการทุกเรื่องตองเปนสีเดียวกัน แตสีตองตางจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
โดยสันปกทุกเลมทั้งเอกสารวิชาการและแบบประเมินคุณสมบัติตองเปนสีเดียวกัน
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ตัวอยาง
เอกสารวิชาการ
เรื่องที่ 2
ผลของการใสปุยไนโตรเจนในระยะกอนออกดอกตอผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุหญาพลิแคทูลั่มในชุดดินอุบล

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)
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รูปแบบการจัดรูปเลมเอกสารวิชาการ
1. ผลงานวิชาการเผยแพรในวารสาร
1. หนาปกเอกสาร
2. สําเนาหนาปกเอกสารตนฉบับที่เผยแพร
3. สําเนาหนาสารบัญเอกสารตนฉบับที่เผยแพร
4. สําเนาเนื้อหาผลงานวิชาการจากตนฉบับที่เผยแพร
5. ผลงานวิชาการฉบับเต็ม หากการเผยแพรมีการจํากัดจํานวนหนา
2. ผลงานวิชาการเผยแพรในเว็บไซต
1. หนาปกเอกสาร
2. หนาเว็บไซตสวนราชการ
3. หนาเว็บไซตที่แสดงชื่อผลงานวิชาการ
4. เนื้อหาผลงานวิชาการฉบับเต็ม

ตัวอยาง
เอกสารวิชาการ
เรื่องที่ 2
ผลของการใสปุยไนโตรเจนในระยะกอนออกดอกตอผลผลิตและ
คุณภาพ
เมล็ดพันธุหญาพลิแคทูลั่มในชุดดินอุบล

จัดทําโดย
ง นามสมมุติ
จ นามสมมุติ
ฉ นามสมมตุ

51(1)-0214-042
สถานีพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด
เมษายน 2551 – มิถุนายน 2552
รายงานผลงานวิจัยสํานักพัฒนาอาหารสัตว
ประจําป พ.ศ. 2555
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เลขทะเบียนวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ
การเผยแพร

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

เอกสารวิชาการ
เรื่องที่ 1
อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน
(Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattele)

ด
ย
อ
ว

โดย
นามสมมุติ
นามสมมุติ
นามสมมุติ
นามสมมุติ

เลขทะเบียนวิชาการ 55(2)-0206-128
สถานที่ดําเนินการ สถานีวิจัยและบํารุงพันธสัตวอุบลราชธานี
สถานีวิจัยและบํารุงพันธสัตวชัยภูมิ
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2552 – กันยายน 2555
การเผยแพร
เว็บไซตสํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว
www.dld.go.th/breedint/e-journal/index.php
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รูปแบบการเขียนแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
1. ตัวพิมพใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9)
2. ขนาดตัวอักษร เนื้อหาภายในเลม ใชขนาด 16
3. ระบุเลขที่หนา
4. ระบุวันที่ใหเรียบรอยทุกที่
5. การเขียนรายละเอียดในแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (ตามตัวอยาง)
6. เมื่อไดรับแบบประเมินคุณสมบัติคืนจากฝายสรรหาฯ กองการเจาหนาที่ ใหแกไขตามที่ระบุ
และจัดทําสําเนา 10 เลม
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ขอเสนอแนะ
- หากประเมินลงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงปจจุบันใหระบุตําแหนงใหม เลขที่ตําแหนงใหม และหนวยงาน
ใหมใหละเอียดชัดเจน หากไดรับการคัดเลือกแลว ยายหนวยงานตองดําเนินการคัดเลือกใหม เนื่องจาก
การคัดเลือกครั้งแรกเปนการคัดเลือกในตําแหนงเลขที่เดิม
- กรณีการประเมินของนายสัตวแพทยชํานาญการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง ใหระบุวา
“ขอประเมินเพื่อรับเงินประจําตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ”
- การพิมพรายละเอียด ใหผูขอประเมินพิมพสวนราชการของตนเองไปเลยวากลุมอะไร กองอะไร โดยใหตัด
“กลุม/ฝาย” ตามแบบฟอรมออก

44
เอกสารหมายเลข 1

ขอเสนอแนะ
- กรณีผูขอประเมินอยูภายใตกอง/สํานัก/สวนที่แบงขึ้นเปนการภายใน ใหระบุการดํารงตําแหนงตามกรอบ
โครงสรางจริง
- การดํารงตําแหนงในระดับเมื่อ คือวันที่ไดรับการแตงตั้งในระดับปจจุบัน
- กรณีการประเมินของนายสัตวแพทยชํานาญการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง ใหระบุวา
“ขอประเมินเพื่อรับเงินประจําตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ”
- ประวัติการศึกษา ใหระบุชื่อเต็มของวุฒิปริญญา เชน
คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยจะตองระบุใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา เลขทะเบียน วันเดือนปที่ออกใบอนุญาต และวันเดือนปที่หมดอายุ โดยวันที่
สงผลงานใบอนุญาตจะตองไมหมดอายุ เชน
ใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา เลขทะเบียนที่ 01-9999/2550
วันออกใบอนุญาต 29 กุมภาพันธ 2550 หมดอายุ 28 กุมภาพันธ 2565
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ขอเสนอแนะ
- ขอ 7 ประวัติการรับราชการ ใหระบุวันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน และสังกัด โดยเริ่มจากวันที่เขา
รับราชการตั้งแตแรกจนถึงปจจุบัน ใหระบุหรือแสดงเฉพาะวันเดือนปที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นแตละระดับ หรือถามีการยายตําแหนงหรือสวนราชการใหระบุดวย และสุดทายระบุวันเดือนปการ
ดํารงตําแหนงในปงบประมาณและเงินเดือนปจจุบัน ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล เจาหนาที่ของฝาย
ทะเบียนประวัติฯ ก็จะตรวจสอบความถูกตอง ใหผูขอประเมินแกไขตามที่ตรวจสอบ กอนจัดทําสําเนา
แตเพื่อความถูกตองในการนําเสนอ ลดความสิ้นเปลือง และเวลาในการแกไข ผูขอประเมินควรขอสําเนา
ก.พ. 7 จากฝายทะเบียนประวัติฯ กองการเจาหนาที่
ตัวอยางการเขียน
วัน เดือน ป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
31 ม.ค. 2544 นายสัตวแพทย 4
7,780
ฝายสุขภาพสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
13 ธ.ค 2545 นายสัตวแพทย 4
9,040
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
31 ม.ค. 2549 นายสัตวแพทย 5
10,990 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว

วัน เดือน ป

ตําแหนง

อัตราเงินเดือน

31 ม.ค 2551

นายสัตวแพทย 6

11,790

11 ธ.ค 2551

นายสัตวแพทยชํานาญการ

17,560

1 ต.ค 2555

นายสัตวแพทยชํานาญการ

22,030
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สังกัด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่

- ขอ 8 ประวัติการฝกอบรมและดูงาน ใหระบุป พ.ศ. ระยะเวลา (จากวันที่เริ่มถึงวันที่สิ้นสุดการฝกอบรม)
จํานวนวัน ระบุชื่อหลักสูตรการฝกอบรมใหถูกตอง ระบุสถาบันที่เปนเจาของหลักสูตร ผูรับผิดชอบ ไมใช
สถานที่จัดฝกอบรม
ตัวอยางการเขียน
ป
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
2549 8-11 พ.ค ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
(4 วัน)
เลี้ยงสัตว
ปศุสัตว กรมปศุสัตว
2554 21-22 เม.ย GMP ในโรงฆาสัตว
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
(2 วัน)
ปศุสัตว กรมปศุสัตว
- ขอ 9 ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ใหแยกเขียนเปนหัวขอ ดังนี้
(1) ประสบการณในงานวิชาการ/วิจัย เชน มีผลงานวิชาการ/วิจัยกี่เรื่อง เปนหัวหนาโครงการกี่เรื่อง
ผูรวมงานกี่เรื่อง ตํารา/บทความวิชาการ
(2) ประสบการณในหนาที่รับผิดชอบ เชน การนําเสนอผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบที่มีความ
โดดเดน
(3) ประสบการณที่ใชความรูในสายงานนั้นๆ เชน เปนกรรมการดานนั้นๆ วิทยากร ที่ปรึกษา ไดรับ
รางวัลวิจัย บรรณาธิการ
ตัวอยางการเขียน
9.1 มีประสบการณทํางานวิจัย/วิชาการมาทั้งหมด 10 ป มีผลงานพิมพเผยแพร 20 เรื่อง เปนหัวหนา
โครงการ 10 เรื่อง และผูรวมโครงการ 10 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง
9.2 เปนคณะทํางานจัดระเบียบโรงฆาสัตวประจําจังหวัด ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 48/2554 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2554
9.3 เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดระเบียบโรงฆาสัตว ใหนิสิตชั้นปที่ 5 คณะสัตวแพทย หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
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ในตอนนี้ จะดําเนินการโดยฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบ กอนนําเสนอ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เพื่อลงนามผูตรวจสอบคุณสมบัติ
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูใหคะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ประกอบดวย
1. ความเห็นของผูประเมิน หมายถึงผูบังคับบัญชาขั้นตนใหความเห็นชอบในการประเมินใหผาน
การประเมินหรือไมผานการประเมิน ถาหากผานการประเมินจะไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
และหากไมผานการประเมินจะไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60
2. ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ หมายถึง ผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาระดับ
ขั้นตนขึ้นไป 1 ระดับ ถาหากเห็นดวยใหใสเครื่องหมาย () และถาหากมีความเห็นแตกตาง
จากการประเมินขางตนใหระบุเหตุผล ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นแตกตางให
เสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณาชี้ขาด
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ขอ 1 ใหผูขอประเมินเขียนหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน โดยดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกองการ
เจาหนาที่ หัวขอแบบบรรยายลักษณะงาน
ขอ 2 ถาผูขอประเมินขอประเมินในตําแหนงเดิมที่ตนครองอยู ใหเขียนคําวา “เชนเดียวกับขอ 1” แตถาผูขอ
ประเมินขอประเมินในตําแหนงที่ตนไมไดครองอยู ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงเลขที่ใหมที่จะ
ขอประเมินลง โดยดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตกองการเจาหนาที่ หัวขอแบบบรรยายลักษณะงาน
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ขอเสนอแนะ
ถึงแมในสวนนี้เปนสวนที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา แตคณะกรรมการประเมินผลงานก็จะพิจารณา
ประกอบในการใหคะแนนประสบการณของผูขอประเมิน บางครั้งผลงานที่เสนอเขารับการประเมิน
ไมสอดคลองกับประสบการณและผลงานยอนหลัง ทําใหมีผลตอคะแนนการประเมินในเรื่องของประสบการณ
ผูขอประเมินควรเขียนความละเอียด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบุคคลในการ
ปฏิบัติงานรอบ 3 ปที่ผานมา ซึ่งผลการปฏิบัติงานบางเรื่องอาจนํามาเปนผลงานที่จะใชสงประเมินก็ได ดังนั้น
ถาผลงานที่เสนอขอประเมินเรื่องใดเปนผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ก็ควรระบุในสวนนี้ดวย
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ขอเสนอแนะ
- ชื่อผลงานที่จะนําเสนอ (ตองตรงกับ ผลงานวิชาการเขารับการประเมินผลงาน และที่เผยแพร ) โดยผลงาน
ดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอ
ประเมิน
- การเปลี่ยนชื่อผลงาน ทําใหไมตรงกับชื่อผลงานที่เสนอคณะกรรมการคัดเลือก แตตองไมใชการเปลี่ยน
เรื่องไปเลย ผูขอประเมินไมสามารถเปลี่ยนไดดวยตัวเอง นอกจากคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กอง
เห็นสมควรใหเปลี่ยน แตทั้งนี้ชื่อเรื่องใหมตองไมผิดไปจากเคาโครงเรื่องเดิมของผูขอประเมินที่ไดเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก ตองจัดทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและแนบมติของคณะกรรมการวิชาการ
ของกอง/สํานัก ที่ใหทําการเปลี่ยนแปลงมาดวย
- การเปลี่ยนเรื่องที่เสนอเขารับการประเมิน ทั้งชื่อเรื่องและเคาโครงเรื่องตางไปจากเดิมที่เสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกเปนคนละเรื่อง ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอเขาคณะกรรมคัดเลือกใหมอีกรอบ
- ปที่ดําเนินการ ผูขอประเมินตองพึงระวังไวเสมอวา เงื่อนไขของผลงานที่จะสงประเมินเปนผลงานที่
จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะประเมิน 1 ระดับ
ปที่ดําเนินการ (ป
ดําเนินการจัดทําผลงานถึงวันที่ทําการเผยแพร)

-

-

-

-

-

-
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ขอ ๒ ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการศึกษา ควรระบุความสําคัญและที่มาของปญหาใหชัดเจน
เพื่อสื่อถึงวัตถุประสงคที่ตองทําการศึกษา
ขอ ๓ วัตถุประสงคในการศึกษา กรณีที่เปนรายงานผลการดําเนินงาน ใหระบุวัตถุประสงคของงาน
หรือกิจกรรม หรือโครงการที่ผูขอประเมินดําเนินการ โดยเชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล และกรณีที่
เปนรายงานผลการวิจัย ใหนําวัตถุประสงคของการวิจัยมาเขียน
ขอ ๔ ความรูทางวิชาการและแนวคิด ควรระบุแนวความคิด ทฤษฎี องคความรู และขอมูลตาง ๆ ที่
นํามาใชในการดําเนินงาน โดยสรุปใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน และเขียน
อางอิงแหลงที่มาดวย
ขอ ๕ วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน หรือโครงการ หรือขั้นตอน
การศึกษาวิจัย
ขอ 6 ผูรวมดําเนินการ ใหระบุผูจัดผลงานวิชาการทั้งหมดรวมถึงผูขอประเมินดวย โดยเรียงตามลําดับ
สัดสวนการปฏิบัติงาน
ขอ ๗ ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนที่ผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอน กิจกรรมการดําเนินงาน และสัดสวนของผลงานทั้งหมดที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ ซึ่งกรณีที่
ผูจัดทําผลงานไดผลงานสงประเมินรวมกัน เพื่อการแบงสัดสวนเปนไปอยางถูกตอง เมื่อนํารายละเอียด
สัดสวนการปฏิบัติงานของแตละคนมารวมกัน คณะกรรมการประเมินผลงานไดกําหนดเกณฑสัดสวน
ของผลงาน 100 % แบงไดดังนี้
(1) วางแผนจัดทําโครงการ
สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐ %
(2) ปฏิบัติงานทดลอง รวบรวมขอมูล สัดสวนปฏิบัติงาน ๔๐ %
(3) วิเคราะหขอมูล สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐
%
(4) สรุปผลและจัดทํารายงาน สัดสวนปฏิบัติงาน ๒๐
%
ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล หากผลงานที่อยูระหวางการศึกษา ใหเขียนรายละเอียดขอ 8 ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ สวนขอ 9 ระบุผลสําเร็จของผลงาน ใหเวนไวโดยเขียนเครื่องหมายยติภังค (-) แตถา
ผลงานดําเนินการเสร็จแลว ขอ 8 ใหเวนไว โดยเขียนเครื่องหมายยติภังค (-) แลวเขียนรายละเอียดใน
ขอ 9 แทน
ขอ ๙ หัวขอระบุผลสําเร็จของงานหรือผลการศึกษา ควรเขียนสรุปตามวัตถุประสงค อธิบายผลที่ไดให
ชัดเจนสรุปใหเหตุผลประกอบในแตละขอ
ขอ ๑๐ ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค เปนความยุงยากหรือปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานและไดมีการแกไขไปแลว โดยใหระบุวาความยุงยากคืออะไรและไดแกไขอยางไร โดยใชหลัก
วิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน แตไมใชความยุงยากที่เปนปญหา
อุปสรรคของการทํางาน เชน ขาดแคลนอัตรากําลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ
๑1 การนําไปใชประโยชน ควรเขียนใหชัดเจน โดยใหนําผลที่ไดจากขอ ๙ มาขยายผลในการนําไปใช
ประโยชน

55

56

ขอเสนอแนะ
ถึงแมในสวนนี้เปนสวนที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา แตคณะกรรมการประเมินผลงานก็จะดู
ประกอบดวยเพื่อดูวิสัยทัศนของผูขอประเมินวาเหมาะสมสําหรับที่จะแตงตั้งหรือไม การเขียนใน สวนที่ นี้ตอง
นําเสนอวา “คุณจะทําอะไร ” เปนการนําเสนอแนวคิดวิธีการ วิสัยทัศนหรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อ
พัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของหนวยงานในเชิงรุก เพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งแนวคิดหรือแผนงานสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และควรมีการ
ติดผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย
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ภาคผนวกข
เอกสารและแบบฟอรมการประเมินบุคคลและผลงานของผูปฏิบัติงาน
๑. บัญชีกําหนดตําแหนงสําหรับการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน
2. แบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมิน
3. แบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข 5)
4. แบบรายงานผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 6)
5. แบบฟอรมการใหคะแนน
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บัญชีกําหนดตําแหนงสําหรับการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อตําแหนงที่ขอประเมิน
นายสัตวแพทย
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เศรษฐกร
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเผยแพร
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสถิติ
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ
เภสัชกร

ชื่อตําแหนงสําหรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมิน
นายสัตวแพทย ดานวิจัย / นายสัตวแพทย ดานบริการ
นักวิชาการสัตวบาล ดานผลิตสัตว
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เศรษฐกร
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเผยแพร
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสถิติ
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ
เภสัชกร
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แบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินผลงาน

รับเอกสารวันที่…………………………………………..
ชื่อ………………………………………………………………………..
ตําแหนงปจจุบัน………….…………………………ตําแหนงเลขที่…............
สังกัด…………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/รับเงินประจําตําแหนง…………..............................………….ตําแหนงเลขที่.………………..
สังกัด…………………………………………………………………………….............................................................................................………
ตามประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมิน ครั้งที่…………………ลงวันที…่ ………………………………….
กําหนดสงภายในวันที่………………………………….ตามกําหนด ไมทันกําหนดสงคืน
เอกสารประกอบการประเมินที่ไดรับ
 หนังสือนําสงผลงานฯ จากหนวยงานตนสังกัดของผูขอประเมิน
 สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล และเคาโครงเรื่อง
 สําเนามาตรการการลอกเลียนผลงาน
แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล จํานวน......................เลม
ผลงานวิชาการจํานวน..................เลม
 เอกสารเผยแพรตนฉบับ วารสาร
ผลงานวิชาการที่สงประเมินจํานวน……………..เรื่อง ดังนี้
1………………………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..%
ตรงตามประกาศ …………………………………………………………………………………..………………………………………………………
ไมตรงตามประกาศ ………………………………………………...................……………………………………………………………………...
วันที่เวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันที่………………………………)
2………………..............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..%
ตรงตามประกาศ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ไมตรงตามประกาศ…………………………………………...................………………………………………………………………………………..
วันที่เวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันที่………………………………)
3...................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………….....................…สัดสวนการปฏิบัติงาน….…..%
ตรงตามประกาศ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ไมตรงตามประกาศ…………………………………………...................………………………………………………………………………………..
วันที่เวียนมาตรการ…………………………. ครบ 15 วันทําการ ไมครบ 15 วันทําการ (ครบวันที่………………………………)
วันเอกสารสมบูรณ/แตงตั้งไดไมกอนวันที่…………………………………………………………
รูปเลมแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
สีปก
ถูกตอง ไมถูกตอง
สันปก
ถูกตอง ไมถูกตอง
หนาปก
ถูกตอง ไมถูกตอง
หนาที่ความรับผิดชอบถูกตอง
 ไมถูกตอง
เอกสารหมายเลข 3ถูกตอง  ไมถูกตอง
รูปเลมผลงานวิชาการ
สีปก
ถูกตอง ไมถูกตอง สันปก
ถูกตอง ไมถูกตอง
หนาปก
ถูกตอง ไมถูกตอง
ชื่อผลงานตรงกับเผยแพร ถูกตอง ไมถูกตอง
เลขทะเบียนวิชาการ มี
 ไมมี สถานที่ดําเนินการ
มี  ไมมี
ระยะเวลาดําเนินการ ถูกตอง
 ไมถูกตอง
การเผยแพร
มี  ไมมี
ระยะเวลานับจากเผยแพร ไมเกิน 5 ป  เกิน 5 ป สําเนาการเผยแพร
วารสาร สารบัญ/ เว็บไซต
เนื้อหา
 ใชตัวเผยแพร เรื่องเต็ม (แนบตนฉบับเผยแพรตัวจริง)
….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบแสดงการประเมินผลงาน
๑. การประเมินผลงานของ(ชื่อผูขอประเมิน)
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กลุม/ฝาย
กอง/สํานัก

เอกสารหมายเลข๕

ตําแหนงเลขที่
กรมปศุสัตว

๒. คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบดวย(ระบุตําแหนง ระดับและสวนราชการที่สังกัด)
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
2.5
๒.6

๓. ผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงานที่นํามาประเมิน(ระบุชื่อผลงานวิชาการและสัดสวนการปฏิบัติงาน)
3.1
3.2
3.3

๔. วิธีการประเมิน(ระบุวิธีการ)
( ) พิจารณาผลงาน
( ) สัมภาษณ
( ) ทดลองปฏิบัติงาน
( ) อื่นๆเชน.......................................
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แบบแสดงการประเมินผลงาน(ตอ)
๕. สรุปผลของการประเมินประชุมครั้งที่
() ผานการประเมิน(ระบุเหตุผล )

/

วันที่

( ) ไมผานการประเมิน(ระบุเหตุผล )

( ลงชื่อ ) ................................................................ ประธานกรรมการ
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ กรรมการ
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ กรรมการ
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ กรรมการ
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ เลขานุการ
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ ผูชวยเลขานุการ
(
)
วันที่

แบบรายงานผลการประเมิน
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เอกสารหมายเลข๖

๑. ชื่อ (ผูขอประเมิน)
๒. วันที่สงคําขอประเมิน
๒.๑ผูขอรับการประเมินระบุไวในแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข๑)
เมื่อวันที่
๒.๒กองการเจาหนาที่รับแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลเอกสารทางวิชาการและแบบ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลเมื่อวันที่
๒.๓ไดรับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมทั้งเอกสารที่เปนสาระสําคัญของผลงานหรือ
หลักฐานตางๆครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาได
เมื่อวันที่
๓. ขั้นตอนการประเมิน
๓.๑การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล(ระบุวาผานการคัดเลือกบุคคล มติที่ประชุมครั้งที่......./...............
วันที่
และประกาศกรมปศุสัตว ครั้งที่/วันที่
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล(ดูจากแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตอนที่ 2 ผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่ลงนาม) เมื่อวันที่
(ข) ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
[…...] ตรงตามที่ก.พ.กําหนด
[......] ตองนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงมารวมดวย
๓.๒การประเมินคุณลักษณะของบุคคล(ระบุเฉพาะหัวขอรายการประเมินที่กําหนด คะแนนเต็มและคะแนน
ที่ไดรับ)เมื่อวันที่
- ความรับผิดชอบ
คะแนนเต็ม๒๐คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- ความคิดริเริ่ม
คะแนนเต็ม๑๕คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- การแกปญหาและการตัดสินใจ
คะแนนเต็ม๑๕คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- ความประพฤติ
คะแนนเต็ม๑๕คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- ความสามารถในการสื่อความหมาย คะแนนเต็ม๑๐คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- การพัฒนาตนเอง
คะแนนเต็ม๑๕คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
- คุณลักษณะอื่นๆ
คะแนนเต็ม๑๐คะแนน คะแนนที่ไดรับ
คะแนน
รวม คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนนคะแนนที่ไดรับ คะแนน
๓.๓การประเมินผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน
“ตามแบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข๕) ที่แนบมาพรอมกันนี้”
๔. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................................................................
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แบบฟอรมการใหคะแนน
ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)
ตําแหนง
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สังกัด
องคประกอบ
1. คุณภาพของผลงาน
1.1 แนวความคิด
1.2 วิธีดําเนินการ
1.3ความยุงยากซับซอน
ของผลงาน
รวม
2. ประโยชนของผลงานที่
นําไปใช
3. ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
รวมทุกองคประกอบ
สรุปผลการประเมิน
(
) ผานการประเมิน
(
) ไมผานการประเมิน

คะแนน
เต็ม
60
(20)
(20)
(20)

แบบประเมินผลงาน

เรื่องที่
1

คะแนนที่ไดรับ
เรื่องที่ เรื่อง3
2

เฉลี่ย

หมายเหตุ

60
20
20
100

ลงชื่อ...........................................(ผูประเมิน)
(.........................................)
วันที่.........................................

