


หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง 

(รายละเอียดแนบทายประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี  25 ตุลาคม 2560) 
 
  การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ   
และการขอรับเงินประจําตําแหนง ตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีความโปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได                 
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความเหมาะสม กอนท่ีจะสงผลงาน โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ          
และวิธีการดังนี ้
1. หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะขอรับการคัดเลือก 
  ผูท่ีจะขอรับการคัดเลือก ตองมีคุณสมบัติของบุคคล ดังนี ้

1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับการยกเวน จาก ก.พ.แลว  

1.2 มีคุณสมบัติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพของสายงานตางๆ และหรือ
คุณวุฒิเพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 

1.3 ดํารงตําแหนงต่ํากวาระดับตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ไมเกิน 1 ระดับ 

 1.4 มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง          
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้   

            ระดับท่ีจะแตงตั้ง 
คุณวุฒิ             

ชํานาญการ 
(กรณีเล่ือน) 

ชํานาญการ 
(รับเงินประจําตําแหนง) 

ชํานาญการพิเศษ 
 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
(หลักสูตร 4 ป) 
 

๖ ป 7 ป ๘ ป 

ปริญญาตร ี หรือเทียบเทา 
(หลักสูตร 5 ป ท่ี ก.พ.
กําหนดใหไดรับเงินเดือน 
ตามหลักสูตร 5 ป) 
 

5 ป 6 ป 7 ป 

ปริญญาตร ี หรือเทียบเทา 
(หลักสูตร 6 ป) 
 

4 ป 5 ป 6 ป 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
 

๔ ป 5 ป ๖ ป 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

๒ ป 3 ป ๔ ป 

ท้ังนี ้
(1) ไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้งมาแลว         

ไมนอยกวา 1 ป 
 
 

 
 (2) ในกรณี... 
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(2) ในกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลา            
การดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน  ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล            
กับสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้ง  มานับเปนระยะเวลาดํารงตําแหนง             
ในสายงานท่ีจะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได “โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ี     
ในสายงานท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการหรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการ ตามกฎหมายอ่ืนและขณะนําเวลา
ดังกลาวมานับ  ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง”  

 (3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะงาน           
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ํา ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง                      
ใหพิจารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอ่ืน       
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณา               
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย  และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาข้ันต่ํา          ใน
การดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง              
ของสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ 1 และ 2 หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ใหนับได ไมเกินครึ่งหนึ่ง            
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง จะตองมีคําสั่ง            
รักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมี
การปฏิบัติงานจริงดวย 

(5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผู พิจารณาการนับระยะเวลาข้ันต่ําในการ                   
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง ตามแนวทางดังนี้  

     (5.1) ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ท่ีอยูใน            
กลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลไดเต็มเวลา 

     (5.2) ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ท่ีไมอยูใน              
กลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ท้ังนี้ ใหพิจารณาจากลักษณะงาน             
ท่ีปฏิบัติจริงของบุคคลนั้น ดังนี ้

    (5.2.1) หากมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง                        
ท่ีจะแตงตั้งเกินครึ่งข้ึนไป ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลา                            
การปฏิบัติงานท้ังหมด  

                 (5.2.2) หากมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง                                         
ท่ีจะแตงตั้งไมถึงครึ่ง ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ไมเกินรอยละ 50 ของระยะเวลา             
การปฏิบัติงานท้ังหมด 

2. หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะขอรับการคัดเลือก 
  ผูขอรับการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ท่ีประเมิน โดยผูบังคับบัญชา
ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับบัญชาในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา                  
มีความเห็นสอดคลองกัน  
 
 
 

3.หลักเกณฑ... 
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3. หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก 

ใหผูขอรับการคัดเลือกฯ จัดทําแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 เอกสารหมายเลข 1 ประกอบดวย 3 สวน 

   สวนท่ี 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

   สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

   สวนท่ี 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

  3.2 เอกสารหมายเลข 2 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (นับรวมปท่ีขอรับการคัดเลือก) 
  3.3 เอกสารหมายเลข 3 ชื่อผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน พรอมเคาโครงผลงาน ดังนี ้
   3.3.1  เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับตําแหนง         
ท่ีจะแตงตั้ง 1 ระดับ และมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีสิ้นสุดการดําเนินการท่ีไดระบุในขอเสนอโครงการ                   
หรือตามหลักฐานการขอขยายเวลา ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะเสนอในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลฯ ตองเปนผลงาน              
ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานแลว 

   3.3.2  เสนอผลงานจํานวนไมเกิน 3 เรื่อง และตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา 100%                    
โดยมีผลงานท่ีผูขอรับการคัดเลือกฯ เปนหัวหนาโครงการ ซ่ึงมีสัดสวนผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 1 เรื่อง 
สําหรับผลงานเรื่องอ่ืนอาจเปนหัวหนาโครงการหรือผูรวมดําเนินการ ท่ีมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20      
   3.3.3  เคาโครงผลงานใหสรุปความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 
วัตถุประสงคในการศึกษา ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ วิธีการหรือข้ันตอน
การศึกษา  ปท่ีดําเนินการ ระบุรายละเอียดและสัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวม
ดําเนินการ (ถามี) ระบุความสําเร็จของผลงานหรือผลการศึกษา ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน และมีผูบังคับบัญชา ในระดับผูอํานวยการกอง/สํานัก     
หรือเทียบเทา ลงนามรับรองผลงาน 
  3.4 เอกสารหมายเลข 4 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
จํานวน 1 เรื่อง ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย          
  3.5 ผูขอรับการคัดเลือกฯ จะตองไดรับการพิจารณาประเมินใหคะแนนในสวนของผลปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 
และขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานฯ จากผูบังคับบัญชาในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทาดวย 

3.6 จัดทําปกของแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน ตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ระดับท่ีจะขอเขารับการคัดเลือกฯ สีหนาปก และสันปก 

ระดับชํานาญการ สีชมพู 
ระดับชํานาญการพิเศษ สีฟา 
ตําแหนงวางทุกระดับ สีเหลือง 
ขอรับเงินประจําตําแหนงทุกสายงาน สีเขียว 

4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
  การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ หากบุคคลผูนั้น
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน
ตามท่ีกรมปศุสัตวไดรับเห็นชอบจาก ก.พ. (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/406 ลงวันท่ี 11 กันยายน 
2552) ใหดําเนินการแตงตั้งได โดยไมตองเขาสูกระบวนการคัดเลือกใหม นอกนั้นใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามขอ 1-3 (ยกเวนคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ํา ตามขอ 1.4) 
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