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คํานํา 

 
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
เพ่ือใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ในระหวางท่ียังมิไดออก กฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว สําหรับกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ (ยกเวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานสัตวแพทย) ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงระดับชํานาญการใหมีการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากสวนราชการ โดยใชหลกัเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดไวสําหรับใชในการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548)  โดย อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ                 
ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหการดําเนินการประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับ
เงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว มีกระบวนการดําเนินการ ท่ีเปนระบบ มีความคลองตัว เหมาะสม สอดคลอง                    
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.พ. กําหนด 

  ผูศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง    
ของกรมปศุสัตว จึงไดจัดทํา “คูมือการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว” เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางดําเนินการคัดเลือกบุคคล และใชสําหรับถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน ตลอดจน                 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความประสงคจะขอรับการคัดเลือก                 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง 

   ในการจัดทําคูมือฉบับนี้ ผูศึกษาตองขอขอบคุณ หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง                    
กองการเจาหนาท่ี ผูใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูศึกษาจนคูมือฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
และผู ศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ี ขาราชการท่ีมีความประสงค                  
จะขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และขอรับเงินประจําตําแหนง และขาราชการท่ัวไปของทุกหนวยงานในกรมปศุสัตว ท่ีจะนําไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป   
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สารบัญ 
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คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา          ๑ 
 2. วัตถุประสงคในการศึกษา          3 
 3. นิยามศัพท            3 
 4. ขอบเขตของการศึกษา           5 
 5. วิธีการศึกษา            5 
 6. ประโยชนท่ีไดรับ           5 

บทท่ี 2 แนวคิด หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ        6 
 1. แนวคิดของการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   7 
     (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
 2. แผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566   8 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551       8 
  4. หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ         9 
     4.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548    9 
     4.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551    9 
     4.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551    9 
     4.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552     9 
     4.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/406 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552   10 
     4.6 ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562     10 
     4.7 หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0602/ว 19500 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2564   21 

บทท่ี 3 การดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  23 
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว 
 1. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน    24 
     1.1  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนง   24 
  ตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน   
  และมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง 
  ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตน      25 
  ข้ันตอนท่ี 2  แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล    27 
  ข้ันตอนท่ี 3  แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก    27 
  ข้ันตอนท่ี 4  รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว  27 
  ข้ันตอนท่ี 5  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก      32 
  ข้ันตอนท่ี 6  แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน    32 
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     1.2. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1    34 
  และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี  
  ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตน      35 
  ข้ันตอนท่ี 2  แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล    35 
  ข้ันตอนท่ี 3  แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก    35 
  ข้ันตอนท่ี 4  รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว  35 
  ข้ันตอนท่ี 5  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก      40 
  ข้ันตอนท่ี 6  แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน    40 
 2. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง  42 
     ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  
     และการรับเงินประจําตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper)    42 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1 – 4)   43 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดสงผลงานเขารับการประเมิน      44 

บทท่ี 4 สรุปผล ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ        53 
 1. สรุปผล           53 
 2. ปญหาและอุปสรรค          54 
 3. ขอเสนอแนะ           55 

บรรณานุกรม            56 

ภาคผนวก ก 
 - ตัวอยางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้ง  58 
   ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 - ตัวอยางประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้ง  62 
   ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

ภาคผนวก ข 
 - ตัวอยางแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper)       65 
 - ตัวอยางหนังสือรับรองแบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper)             69 
 - ตัวอยางการจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)   71 
 - ตัวอยางเคาโครงผลงานท่ีมีลักษณะของผลงานเหมาะสมสอดคลอง              90 
   กับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 - ตัวอยางขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน            98 
 - แบบตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคลและผลงาน          101 
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 - ตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับ           103 
   ลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 - การแจงเวียนมาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับผลงานของบุคคล           106 
   ในการขอรบัการประเมิน และประกาศตรวจสอบผลงานของผูประเมิน 
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สารบัญตาราง 
บทที่                    หนา 

ตารางท่ี 1  รายการแสดงละเอียดการจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการในกรมปศุสัตว  10 
ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ก      29 
ตารางท่ี 3  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ข      30 
ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ค      31 
ตารางท่ี 5  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ง      37 
ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย จ  38 
ตารางท่ี 7  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ฉ  39 
ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้ง 49 
     ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ   
 
 
 



 

จ 

 
สารบัญภาพ 

บทที่                    หนา 
 
ภาพท่ี 1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนง    24 
  ตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน   

 และมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง 
ภาพท่ี 2 ภาพหนาจอแสดงการเลือกเมนูสอบถามขอมูลบุคคล      25 
ภาพท่ี 3 ภาพหนาจอการคนหาขอมูลรายชื่อขาราชการประเภทวิชาการ      25 
  ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของกรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง  33 

 ตําแหนงในตําแหนงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตน 
 ของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง 

ภาพท่ี 5 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1  34 
 และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของกรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง  41 
 ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน   42 
 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  
 และการรับเงินประจําตําแหนง 

ภาพท่ี 8 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน   45 
 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  
 และการรับเงินประจําตําแหนง 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับเปลี่ยนบทบาทแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของ
ประเทศ โดยมีตัวแปรท่ีสําคัญในการปรับเปลี่ยน คือ การปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ           
ใหจําแนกตามกลุมลักษณะงานเปน 4 ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป เพ่ือเปนฐานใหราชการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามลักษณะงาน ผลงาน และความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเพ่ือใหการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการแผนดิน ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.         
ไดมีหนังสือท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 กําหนดแนวทางการดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพ่ือใหสวนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ ในระหวางท่ียังมิไดออก กฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
สําหรับกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
(ยกเวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานสัตวแพทย) กําหนดใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล      
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา  

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  ก.พ. ไดมีมติ
มอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน               
ท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา โดยมีเนื้อหาใน               
สวนของข้ันตอนการคัดเลือก สรุปไดดังนี้ 
  1. ก.พ.กําหนดให  อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือก
บุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงและอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.พ. กําหนดได เพ่ือใหสวนราชการมีหลักปฏิบัติและสามารถดําเนินการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะใหสงผลงานเขารับการ
ประเมิน และใหประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันประกาศผล โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานท่ี
สํานักงาน ก.พ.และ อ.ก.พ.กรม กําหนด 
  3. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน ท่ีสํานักงาน ก.พ.และ อ.ก.พ.กรม กําหนด 
  4. การประเมินผลงานเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ.และ อ.ก.พ.กรม กําหนด 
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  5. เม่ือผูขอรับการประเมินผานการประเมินผลงานแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีขอรับการประเมินได         
ไมกอนวันท่ีกรมเจาสังกัดไดรับไดรับผลงานท่ีมีเอกสารครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบให
ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 และประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2560 และใหมีประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  
โดยมีสาระสําคัญ คือ ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคล ท่ี ก.พ.กําหนด ตามแนวทางในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2548 ในสวนของผูมีอํานาจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและวิธีการดําเนินการ โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้  
  1. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนง                   
ท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว เชน ตําแหนงระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ และตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ใหอธิบดีกรมปศุสัตว                  
(ผู มี อํานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551)                  
เปนผูพิจารณาคัดเลือกและกําหนดใหดําเนินการ ปงบประมาณละ 3 รอบ ในชวงเดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ 
และเดือนมิถุนายน 
  2. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1 และการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคัดเลือก และกําหนดให
ดําเนินการ ปงบประมาณละ 2 รอบ ในชวงเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม  
  การปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว มีผลทําใหกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ      
ท้ังสองกรณีดังกลาวขางตน มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีแตกตางกัน  
  กระบวนการคัดเลือกบุคคล ไมไดเปนเพียงการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เทานั้น แตเปนข้ันตอนสําคัญในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะตองคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ  ความชํานาญงาน และมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยพิจารณาจากลักษณะของ
บุคคล 3 ดาน ไดแก  ผลงาน (Performance) สมรรถนะ (Competency) และ ศักยภาพ (Potential)         
ซ่ึงผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
จะตองนําเสนอผลงาน หรือเคาโครงผลงาน ท่ีแสดงใหเห็นถึง ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงาน ในสายงานท่ีจะแตงตั้ง และมีความสอดคลองตรงตามภารกิจของหนวยงาน สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง ดังนั้น เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จะตองศึกษารายละเอียดของการดําเนินการ แตละข้ันตอนให
เกิดความเขาใจท่ีชัดเจน หากมีความเขาใจคลาดเคลื่อนไป การปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี จะไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

 ผูศึกษาในฐานะผูดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว 
พบวาผูขอรับการคัดเลือกฯ จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือกฯ  ไมถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด                
เชน นําเสนอผลงานไมครบตามจํานวนท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด มีผลการปฏิบัติงานไมครบ 100%  
ผลงานยังไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน ไมไดรับการประเมินคุณลักษณะจาก
ผูบังคับบัญชา ฯลฯ ทําใหไมสามารถดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯ ตอไปได 
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  ดังนั้น เพื่อใหการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว มีกระบวนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ      
ท่ีเปนระบบ มีความคลองตัว เหมาะสม สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล  มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน ไดบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน     
ตอหนวยงานและสวนราชการโดยรวม จึงไดจัดทํา “คูมือการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว” 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางดําเนินการคัดเลือกบุคคล และใชสําหรับถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความประสงค
จะขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ      
ใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว ไดอยางถูกตอง และใชสําหรับ
ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือใชเสริมสรางความรูและความเขาใจแกขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความประสงค       
จะขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  
ใหมีความเขาใจในกระบวนการคัดเลือกบุคคลและสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  

3. นิยามศัพท 
  1. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง ตามประกาศ        
อ.ก.พ.กรมปศุสัตว เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
  2. ประธานกรรมการ หมายถึง อธิบดีกรมปศุสัตว 
  3. กรรมการ หมายถึง รองอธิบดีท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีมีตําแหนงวาง ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
  4. เลขานุการ หมายถึง ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
  5. ผูชวยเลขานุการ หมายถึง หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  6. ผูขอรับการคัดเลือก หมายถึง ผูสงแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสาร
หมายเลข 1-4 ) เพ่ือขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และรับเงินประจําตําแหนง (ระดับชํานาญการ) 
  7. แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกท่ีจัดทําเปนรูปเลม ประกอบดวยเอกสารหมายเลข 1 – 4 ไดแก เอกสารหมายเลข 1 คือ สวนท่ี 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และสวนท่ี 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน เอกสารหมายเลข 2 คือ ผลการปฏิบัติงาน
ยอนหลัง 3 ป เอกสารหมายเลข 3 คือ ผลงานท่ีจะขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน และ
เอกสารหมายเลข 4 คือ ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  8. คุณสมบัติของบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของผูขอรับการคัดเลือก ไดแก ประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมและดูงาน และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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  9. คุณลักษณะของบุคคล หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือก                 
มีองคประกอบ 7 ดาน ดังนี้  
 1) ความรับผิดชอบ 
 2) ความคิดริเริ่ม 
 3) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
 4) ความประพฤต ิ
 5) ความสามารถในการสื่อความหมาย 
 6) การพัฒนาตนเอง 
 7) คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
  10. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป หมายถึง ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา ไมเกิน 3 ป 
นับรวมปปจจุบัน 
  11. ผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิด
จากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ท่ีมีลักษณะของผลงานเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานได และตองเปนเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีนําเสนอ                
ในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล 
  12. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมายถึง 
แนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต พัฒนางานในตําแหนงท่ีขอรับการแตงตั้งและสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เม่ือไดรับการแตงตั้ง โดยใหนําเสนอในรูปของ               
งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย  

 13. การพิจารณาคัดเลือกบุคคล หมายถึง กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี
ความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดย อ.ก.พ.กรมปศุสัตวไดกําหนดใหพิจารณาจาก
องคประกอบ ดังนี้   
 1) คุณสมบัติของบุคคล       
 2) คุณลักษณะของบุคคล      
 3) ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป     
 4) ผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน     
 5) ขอเสนอ/แนวคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ  
  14. ผูไดรับการคัดเลือก หมายถึง ผูท่ีไดรับคะแนนประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน 
รวมสูงสุด และมีคะแนนในแตละองคประกอบ ไมนอยกวารอยละ 70 คะแนน กรณีมีผูไดรับคะแนนรวม
เทากัน อธิบดีกรมปศุสัตว จะเปนผูพิจารณาชี้ขาด 
  15. ผูไมผานการคัดเลือก หมายถึง ผู ท่ีจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก         
ไมถูกตอง ไมครบถวน จัดสงไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และผูท่ีไดรับคะแนนประเมินคุณสมบัติของ
บุคคลและผลงานในแตละองคประกอบ ต่ํากวารอยละ 70 คะแนน  
  16. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก หมายถึง ผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ              
และรับเงินประจําตําแหนง (ระดับชํานาญการ) โดยจะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมท้ัง
เคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานและรายชื่อผูรวมดําเนินการอยางเปดเผย และเปดโอกาสใหมีการทักทวงได
ภายใน 30 นับแตประกาศ 
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  17. ผูขอรับการประเมิน หมายถึง ผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล           
หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แลวแตกรณี                              
ใหสงผลงานเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง (ระดับชํานาญการ)  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

  การจัดทําคูมือการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว ครอบคลุมรายละเอียด             
การดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และประกาศ 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ในสวนของ
ข้ันตอนคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ในแตละกรณี ท่ีผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงาน มีหนาท่ี
รับผิดชอบ ตั้งแตการสํารวจรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน แจงผูมีคุณสมบัติจัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก         
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก และเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ รวบรวมรายชื่อ     
ผูขอรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว           
หรือ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ 
รวมท้ังการแจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมินฯ จัดทําผังข้ันตอนการปฏิบัติงานของ        
การคัดเลือกบุคคลในแตละกรณี ตลอดจนขอเสนอแนะ ปญหาท่ีพบ และแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ  

5. วิธีการศึกษา 

  1. ศึกษา ระเบียบ หนังสือเวียน คูมือ ทฤษฎี และรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวของ 
  2. รวบรวมขอมูล วิเคราะห ปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล  
  3. การจัดทําผังการปฏิบัติงานในข้ันตอนการดําเนินการของกระบวนการคัดเลือกบุคคลในแตละกรณี 
  4. การสรุปการดําเนินการ และขอควรปฏิบัติ  
  5. การสรุปปญหา อุปสรรค และการจัดทําขอเสนอแนะ 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 
1. กองการเจาหนาท่ี มีคูมือปฏิบัติงาน ท่ีเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางาน ใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ของกรมปศุสัตว ไดอยางถูกตอง และใชสําหรับถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

2. ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความประสงคจะขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ มีความเขาใจในกระบวนการคัดเลือก
บุคคลและสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 
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บทที่ 2 

แนวคิด หลกัเกณฑและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ 

  การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยผลักดันและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ เปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจะทําให
บุคลากร มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ เม่ือบุคลากรมีคุณภาพ สิ่งนี้จะสงผลใหหนวยงานได
บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวได ในการจัดทําคูมือฉบับนี้     
ผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้  
  1. แนวคิดของการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

2. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 และมาตรา 132 
  4. หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 
 4.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล                  
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
 4 .2 หนั งสือสํ านั กงาน ก.พ . ท่ี  นร 1008/ว 10 ลงวัน ท่ี  11 ธันวาคม 2551         
เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนง                   
 4 .3  หนั งสื อสํ านั กงาน  ก .พ . ท่ี  นร 1006/ว 18 ลงวัน ท่ี  11 ธันวาคม 2551                  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ 
 4.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 เรื่อง การบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
 4.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/406 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552        
เรื่อง การจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป  
   4.6 ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และการรับเงินประจําตําแหนง  
 4.7 หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0602/ ว 19500 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562                 
เรื่อง แจงแนวทางการปฏิบตัิงานดานการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ประเภทวิชาการ  

6



1. แนวคิดของการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา  

สํานักงาน ก.พ.(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน , ม.ป.ป.) ไดอธิบายวา            
การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป)               
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา เปนกระบวนการสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล                
ท่ีจะนําไปใชสงเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน ดังนี้  
  1. โครงสรางตําแหนงของสวนราชการภายหลังการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหมตําแหนงสวน
ใหญถูกกําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจภาครัฐท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวจึงยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based) 
และเนนการพัฒนาเพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู (Knowledge Worker) มากข้ึน  
  2. มอบ/กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหกับ อ.ก.พ. สวนราชการรวมท้ังใหกับ
ผูบริหารของสวนราชการ และสนับสนุนใหมีการสรางระบบการบริหารจัดการในงานบุคคลใหเหมาะสมกับ               
แตละสวนราชการ โดยเฉพาะการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งให ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา                
โดยดําเนินการอยางเปนระบบ มีความโปรงใส และมีความเหมาะสมกับภารกิจรวมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของแตละหนวยงานท่ีสามารถกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งข้ึน 
  3. การดําเนินการประเมินบุคคลตองมีการคัดสรรคน เพ่ือใหไดคนท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะให
สงผลงานเพ่ือประเมินตอไปได ท้ังนี้ เปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กําหนด      
มีโอกาสเทาเทียมกัน ท่ีจะไดเขารับการคัดเลือกเพ่ือใหกรมสามารถสรรหาผูท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดมาดํารงตําแหนง  
  4. การดําเนินการประเมินบุคคล สวนราชการตองคํานึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะหลักคุณธรรมเปนสําคัญ โดยดําเนินการควบคูกับการคัดสรรคนอยางโปรงใส เพ่ือใหไดคนท่ีมี
คุณภาพ มีความรูและความสามารถอยางแทจริง 
  5. ผลงานท่ีนํามาใชในการประเมินควรเปนผลงานท่ีมีลักษณะการนําขอมูล (Data) มาวิเคราะห
สังเคราะห ใหเปนขอมูลสารสนเทศ (Information) สําหรับพัฒนางานในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด            
องคความรู (Knowledge) ท่ีจะนําไปใชสงเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนการเสนอเพียงผลสําเร็จของ
ผลงานยอนหลังเทานั้น แตเปนแนวคิดท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาการทํางานของหนวยงานในอนาคตได 
  6. ควรมีการเผยแพรผลงานตอสาธารณะ โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตเพ่ือประโยชนใน
การศึกษา ใชอางอิง และปองกันการลอกเลียนผลงาน 

  จากแนวคิดของการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ สรุปไดวา กระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง    
ของกรมปศุสัตว เปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจะชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการใหแกขาราชการ เพ่ือใหขาราชการของกรมปศุสัตวประพฤติตนอยูในจรรยาและ
ระเบียบวินัย มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดย อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง นอกจากนี้ยังพิจารณาจากเคาโครงผลงานและขอเสนอ
แนวคิดเพ่ือกลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการประเมินผลงาน โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงาน  ประโยชนของผลงานท่ีนําไปใช และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน กอนการพิจารณาแตงตั้งเพ่ือใหกรมปศุสัตวไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความรู
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ความสามารถ ความชํานาญงาน เหมาะสมกับตําแหนง ซ่ึงทําใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลและการประเมิน     
ผลงานเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับ
เงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได สอดคลองกับหลักเกณฑและ
วิธีการของการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ี ก.พ.กําหนด  
2. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
  กรมปศุสัตว ไดกําหนดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําป
งบประมาณ 2564 - 2566 เปนการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร และพัฒนา
บุคลากรใหกาวทันกระแส การเปลี่ยนแปลง เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางเปนระบบ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตย รวมท้ังยังสรางสมดุลชีวิตระหวางการทํางานและการจัดการสวัสดิการใหแกบุคลากร 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอันสงผลใหเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน  โดยมีแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหตอบสนองตอทิศทาง เปาหมาย ภารกิจ และยุทธศาสตร ซ่ึงจะสงผลตอผูปฏิบัติงานใหทํางานอยางมี
เปาหมาย และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ตลอดจนเพ่ือเปนกลไกดานความพรอมรับผิดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมาย และหลักคุณธรรม รวมท้ังสามารถวัดผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรร
หาและเลือกสรร เพ่ือใหไดมาซ่ึงกําลังคนท่ีสอดคลองตามภารกิจของกรมปศุสัตว มุงใหความสําคัญในการสรร
หาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือใหไดมาซ่ึงกําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ี
แตงตั้ง เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ และสนับสนุนใหการบริหารทรัพยากรบุคล                
ของกรมปศุสัตวบรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวตอไป 

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 และมาตรา 132 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2551) ไดอธิบายวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วางแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของ
ประเทศ โดยไดกําหนดบทบาทภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหมอยางแทจริง         
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 11 หมวด 139 มาตรา รางข้ึน
โดยคํานึงถึง 5 หลักการสําคัญ ไดแก หลักคุณธรรม หลักความรูความสามารถ ท่ีจําเปนและเหมาะสม                   
กับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หลักผลงาน หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และหลักความสมดุลระหวาง
คุณภาพชีวิตและการทํางาน โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 ไดระบุวา 
การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวง
หรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา 132 ไดระบุวา ในระหวางท่ียังมิไดตรา
พระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีท่ีกําหนดไวแลวซ่ึงใชอยู
เดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

8



4. หลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

ก.พ. มีมติมอบให อ.ก.พ. กรม และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ท่ี ก.พ. กําหนด โดยแบงข้ันตอนและวิธีการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน เปน 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปน
ตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว 

 กรณีท่ี 2 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 
และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

ในการนี้ ก.พ. ก็ไดมีการกําหนด ให อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาท่ี แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลอืกบุคคลการประเมินผลงาน การพิจารณา
คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง เพ่ือใหสวนราชการ จะไดมีหลักปฏิบัติและสามารถ
ดําเนินการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งขาราชการดํารงตําแหนงตางๆ ไดอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551              

  ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตาม
ลักษณะงาน ซ่ึงในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดมีการระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 
 4.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  

  ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับเงินประจําตําแหนง กรณีการรับเงิน
ประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตองเปนผูผานการประเมินคุณสมบัติ
และผลงานจากสวนราชการ โดยดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10                  
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 
 4.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552  
  ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการสําหรับกรณีการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  
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 4.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/406 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 

          ก.พ. มีมติรับทราบการจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการในกรมปศุสัตว รวม 11 กลุม           
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลุมท่ี ตําแหนง 
1 นายสัตวแพทย 
2 นักวิชาการสัตวบาล 
3 นักวิทยาศาสตร 

นักวิทยาศาสตรการแพทย 
4 นักจัดการงานท่ัวไป 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิชาการเผยแพร 
นักวิเทศสัมพันธ 

5 นักวิชาการเงินและบัญช ี
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

6 นิติกร 
7 เศรษฐกร 
8 นักวิชาการสถิติ 
9 เภสชักร 
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11 บรรณารักษ 

ตารางท่ี 1 รายการแสดงละเอียดการจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการในกรมปศุสัตว 

 4.6 ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  
  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจํา
ตําแหนง ของกรมปศุสัตว ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน 
ไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง กอนท่ีจะสงผลงานเขารับการประเมิน     
อ.ก.พ.กรมปศุสัตว จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
 1.1 คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 

 1.1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีกําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับการยกเวน จาก ก.พ.แลว  

 1.1.2 มีคุณสมบัติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพของสายงานตางๆ 
และหรือคุณวุฒิเพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 

 1.1.3 ดํารงตําแหนงต่ํากวาระดับตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ไมเกิน  1 ระดับ 
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 1.1.4 มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้   

            ระดับท่ีจะแตงตั้ง 

คุณวุฒิการศึกษา             

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

(เล่ือน) (รับเงินประจําตําแหนง) 

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 

ท้ังนี้ 
 (1) ไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ี

จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 (2 ) ในกรณี ท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป               

อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน  ซ่ึงมีลักษณะงาน               
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน
ท่ีจะแตงตั้งมานับเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได “โดยใหนับไดเฉพาะการ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการหรือสายงานท่ี
เทียบเทากรณีเปนขาราชการ ตามกฎหมายอ่ืนและขณะนําเวลาดังกลาวมานับ  ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง”   

 (3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่า       
ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งใหพิจารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการ
แตละราย และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ี
จะแตงตั้ งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน ง              
ของสายงานท่ีเริ่มตนจาก ระดับ 1 และ 2 หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน                
ใหนับได ไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

 (4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยาง
ชัดเจน รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

 

11



 (5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูพิจารณาการนับระยะเวลา      
ข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง ตามแนวทางดังนี้  

            (5.1) ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง                
ในสายงานอ่ืนท่ีอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลไดเต็มเวลา 

           (5.2) ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน
ท่ีไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ท้ังนี้ ใหพิจารณาจาก
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของบุคคลนั้น ดังนี้ 

     (5.2.1) หากมีความเหมือนหรอืคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเกินครึ่งข้ึนไป ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ไมนอยกวารอยละ 80 
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานท้ังหมด  

                 (5.2.2) หากมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไมถึงครึ่ง ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได ไมเกินรอยละ 50        
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 1.2 คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 

   ผูขอรับการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล          
ท่ีประเมิน โดยผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับบัญชาในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา มีความเห็นสอดคลองกัน  
 2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
 2.1 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาระดับตําแหนง
ท่ีผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ แบงเปน 2 กรณี คือ  
 2.1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปน
ตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว เชน ตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการ และตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ใหอธิบดีกรมปศุสัตว            
(ผู มี อํานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551)                   
เปนผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด ตามขอ 1 ขอ 2 (เฉพาะ ขอ 2.1.1)                  
ขอ 3 และ ขอ 4 โดยมีข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี ้
 (1) กองการเจาหนาท่ี สํารวจรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ปงบประมาณละ 3 รอบ 
ในชวงเดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ และเดือนมิถุนายน ของทุกป แจงเวียนหนวยงานในสังกัด  
 (2) หนวยงานแจงเวียนขาราชการในสังกัด สําหรับผูท่ีมีความประสงคจะ
ขอรับการคัดเลือกฯ  ใหจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข ๑ -๔)                 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนด (ขอ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก) จัดสงใหถึง
กองการเจาหนาท่ี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดกรณีขอรับการพิจารณานับระยะเวลาเก้ือกูล ใหจัดสงตารางแสดง
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะขอรับการคัดเลือกฯ ดวย 
 (3) กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือกฯ                 
และความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับการคัดเลือก รวบรวมขอมูลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว                 
เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท้ังนี้ หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องของระยะเวลาข้ันต่ํา             
ในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับ                
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สายงานท่ีจะแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ีจะเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูพิจารณากอนนําเสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตว พิจารณาคัดเลือกตอไป 

ผูมีรายชื่อเปนผูมีคุณสมบัติฯ ในรอบใด จัดสงเอกสารไมครบถวน หรือจัดสงไมทัน
ตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิ์ ในการขอรับการคัดเลือกฯ ในรอบนั้น และจะไมมีการแจงเตือน 
  (4) กรมปศุสัตว ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ รวมท้ังชื่อผลงานท่ีจะ
สงประเมินพรอมเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 
อยางเปดเผยทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี โดยกําหนดเวลาใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ  
  (5) กรณีท่ีมีผูแสดงตนทักทวง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนโดยเร็ว  หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือดําเนินการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ              
ผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล แตหากตรวจสอบแลว        
มีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว ดําเนินการสอบสวน               
ผูทักทวงเพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 
  (6) กองการเจาหนาท่ี แจงประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ ใหหนวยงาน
แจงเวียนขาราชการในสังกัดทราบ และแจงใหผูไดรับการคัดเลือก จัดสงผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลงาน ท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว กําหนด ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันประกาศ  

   กรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนหัวขอผลงาน หรือ คาดวาจะ
จัดทําผลงานไมแลวเสร็จ ภายในวันครบกําหนดตามประกาศฯ ใหดําเนินการ ตามขอ 2 เพ่ือนําเขา
กระบวนการคัดเลือกใหม ในรอบถัดไป 
 2.1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนง                
ตามขอ 2.1.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล           
เปนผูพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด ตามขอ 1 ขอ 2 (เฉพาะ ขอ 2.1.2) 
ขอ 3 และ ขอ 4 โดยมีข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี ้
 (1) กรมปศุสัตว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในชวงเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน  ของทุกป หรือตามความเหมาะสม  
 (2) ใหผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนด ท่ีมีความ
ประสงคจะขอรับการคัดเลือกฯ จัดทําแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข ๑-๔)     
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนด (ขอ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก)  
จัดสงใหถึงกองการเจาหนาท่ี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 กรณีขอรับการพิจารณานับระยะเวลาเก้ือกูล ใหจัดสงตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนง ท่ีจะขอเขารับการคัดเลือกฯ ดวย 
 (3) กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือกฯ และรวบรวม
ขอมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานฯ 
 (4) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องของ
ระยะข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
เก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง และพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน  
 (5) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ (4) 
พรอมเหตุผลในการพิจารณาตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ หากมีปญหาใหอธิบดีกรมปศุสัตว
เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
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 (6) กรมปศุสัตว ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมท้ังชื่อผลงานท่ีจะสงประเมิน
พรอมเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) อยางเปดเผย     
ทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี โดยกําหนดเวลาใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
 (7) กรณีท่ีมีผูแสดงตนทักทวง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนโดยเร็ว  หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือดําเนินการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ   
ผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล แตหากตรวจสอบแลวมี
หลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว ดําเนินการสอบสวน                  
ผูทักทวงเพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 
 (8) กองการเจาหนาท่ี แจงประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ ใหหนวยงาน
แจงเวียนขาราชการในสังกัดทราบ และแจงใหผูไดรับการคัดเลือก จัดสงผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว กําหนด ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันประกาศ 
 กรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนหัวขอผลงาน หรือ คาดวาจะ
จัดทําผลงานไมแลวเสร็จ ภายในวันครบกําหนดตามประกาศฯ ใหดําเนินการ ตามขอ 2 เพ่ือนําเขา
กระบวนการคัดเลือกใหม ในรอบถัดไป 
 2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือรับเงิน             
ประจําตําแหนง ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551                     
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  จึงกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ท่ีมีประสบการณ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  
  (1) ตองเปนผูดํารงตําแหนงในสายงานท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตาม กฎ 
ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551 ไดแก สายงาน
นายสัตวแพทย สายงานเภสัชกรรม และสายงานวิชาการคอมพิวเตอร หรือสายงานท่ี ก.พ. กําหนดเพ่ิมเติม 
  (2) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี อ.ก.พ.กําหนด (ขอ 1 หลักเกณฑเก่ียวกับ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก) 
  (3) ตองเปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 
  (4) ตองผานการประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตวกําหนด โดยมีข้ันตอนและวิธีการคัดเลือก ตามขอ 2 (เฉพาะ ขอ 2.1.1)  
 2.3 เกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
   การพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ของบุคคลและผลงานท่ีนําเสนอขอรับการประเมิน มีลักษณะของผลงานเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานได และสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีทาง
ราชการจะไดรับสําหรับขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ ควรเปนแนวคิด 
หรือแผนงานท่ีจะพัฒนางาน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เม่ือไดรับการแตงตั้ง เพ่ือใหการคัดเลือกบุคคล เปนไป
ดวยความโปรงใส เปนธรรม ไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง จึงกําหนด
องคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 
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  2.3.1 องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก  คะแนนเต็ม     100 คะแนน 
    - คุณสมบัติของบุคคล     10 คะแนน 
    - คุณลักษณะของบคุคล     10 คะแนน 
    - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป    20 คะแนน 
    - ผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน    30 คะแนน 
    - ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุง 30 คะแนน 

  ใหมีประสิทธิภาพ  
 2.3.2 เกณฑการตัดสิน 

 ผูไดรับการคัดเลือกฯ คือ ผูท่ีไดรับคะแนนรวมสูงสุด และมีคะแนนในแตละ
องคประกอบ ไมนอยกวารอยละ 70 คะแนน หากมีกรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกไดรับคะแนนรวมเทากัน                
ใหอธิบดีกรมปศุสัตว เปนผูพิจารณาชี้ขาด  

2.4 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

   2.4.1 เอกสารหมายเลข 1 ประกอบดวย 3 สวน 
    สวนท่ี 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
    สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    สวนท่ี 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

 2.4.2 เอกสารหมายเลข 2 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (นับรวมปท่ีขอรับการคัดเลือก) 
 2.4.3 เอกสารหมายเลข 3 ชื่อผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน พรอมเคาโครงผลงาน ดังนี้ 

  1) ผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมิน ตองมีลักษณะของผลงานเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงาน
กําหนดชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานได และสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  
  2) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 1 ระดับ และมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีสิ้นสุดการดําเนินการท่ีไดระบุในขอเสนอ
โครงการหรือตามหลักฐานการขอขยายเวลา 
  3) ตองมีผลงานท่ีผูขอรับการคัดเลือกฯ เปนหัวหนาโครงการ ซ่ึงมีสัดสวนผลการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 1 เรื่อง ผลงานเรื่องอ่ืนอาจเปนหัวหนาโครงการหรือผูรวมดําเนินการ          
ท่ีมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20  และมีผลการปฏิบัติงานรวมกันทุกเรื่อง ไมนอยกวา 100%           
สําหรับจํานวนผลงานใหเสนอตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด  
  กรณี เปนผลงานท่ีมีผูรวมดําเนินการ ตองแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของผลงาน ในสวนของผูรวม
ดําเนินการ พรอมท้ังมีการลงลายมือชื่อรับรองสัดสวนใหครบทุกรายดวย  
  4) เคาโครงผลงานใหสรุปความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 
วัตถุประสงค ในการศึกษา ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ วิธีการหรือข้ันตอน
การศึกษาปท่ีดําเนินการ ระบุรายละเอียดและสัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวม
ดําเนินการ (ถามี) ระบุความสําเร็จของผลงานหรือผลการศึกษา ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน และมีผูบังคับบัญชา ในระดับผูอํานวยการกอง/สํานัก              
หรือเทียบเทา ลงนามรับรองผลงาน 

 2.4.4 เอกสารหมายเลข 4 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จํานวน 1 เรื่อง เปนแนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต พัฒนางาน             
ในตําแหนงท่ีขอรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง           
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เม่ือไดรับการแตงตั้ง โดยใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จไวดวย  

 2.4.5 แบบตรวจเอกสารประกอบการสมัครขอรบัการคัดเลือกฯ 
 2.4.6 ผูขอรับการคัดเลือกฯ จะตองไดรับการพิจารณาประเมินใหคะแนนในสวนของ

ผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน/ผลปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป และขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานฯ                    
จากผูบังคับบัญชาในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทาดวย 

 2.4.7 จัดทําปกของแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน ตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ระดับท่ีจะขอเขารับการคัดเลือกฯ สีของปกและสันปก 

ระดับชํานาญการ สีชมพู 
ระดับชํานาญการพิเศษ สีฟา 
ตําแหนงวางทุกระดับ สเีหลือง 
ขอรับเงินประจําตําแหนงทุกสายงาน สีเขียว 

  ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน (เอกสารหมายเลข 3) และขอเสนอแนวคิด/วิธีการ              
เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 4) ตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการของหนวยงานแลว กอนท่ีจะจัดสงเอกสารเพ่ือนําเขากระบวนการคัดเลือก 
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3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
 3.๑ วิธีการเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน  
  ให ผู ท่ี ได รับการคัดเลื อกเข ารับการประเมินผลงาน ดํ าเนิ นการจัดทํ าและส งผลงาน             
ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันท่ีกรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน         
เพ่ือแตงตั้งให ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 3.๑.1 แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย 
  1) เอกสารหมายเลข ๑ ประกอบดวย ๓ สวน  
     สวนท่ี ๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
     สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 
     สวนท่ี ๓ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 ๒) เอกสารหมายเลข ๒ ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๓ ป 
 ๓) เอกสารหมายเลข ๓ ผลงานท่ีจะขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้ง           
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหสรุปความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา วัตถุประสงคในการศึกษา ความรู       
ทางวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา ผูรวมดําเนินการ         
ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ ระบุความสําเร็จของงานหรือผลการศึกษา 
ความยุงยากในการดําเนินการ /ปญหา/ อุปสรรค การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน 
 ๔) เอกสารหมายเลข ๔ ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุง         
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จไวดวย  
 3.๑.๒ เอกสารวิชาการ ใหผูขอรับการประเมินจัดทําและสงผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ          
ท่ีเปนชื่อเรื่องเดียวกันกับผลงานและครบทุกเรื่องตามท่ีเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล    
 3.๒ หลักเกณฑของผลงานท่ีสงประเมิน 

  ผลงาน ท่ี ส งประเมินจะต องประกอบด วยผลงาน ท่ี เกิดจากงานในหน า ท่ี                
ความรับผิดชอบ และขอเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางาน ดังนี้ 
 3.๒.๑ ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก               
การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม         
เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน แสดงถึง
ความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชนท่ีเกิดจาก
ผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใช เพ่ือแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน            
โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ท้ังนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพ่ิมเติม         
ใหมีความเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานก็ได 
 3.๒.๒ ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการ
แตงต้ังและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรเปนแนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลาของการดําเนินงานไวดวย รูปแบบการ
นําเสนอตามเอกสารหมายเลข ๔ ในแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบคุคล 

17



   3.๒.๓ ผลงานท่ีสงประเมินจะตองอยูในเง่ือนไข และลักษณะของผลงานของ
ตําแหนงในแตละระดับและแตละสายงานตามขอ ๓ และ ขอ ๔ และตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงาน
กําหนดเพ่ิมเติม (ถามี) 
 3.๒.๔ ใหมีการเผยแพรผลงานตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือใชอางอิง
และปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นําลงในวารสาร หรือ web-site หนวยงาน เปนตน 
 3.๓. เง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน  

 ผลงานท่ีสงเขารับการประเมิน จะตองอยูในเง่ือนไข ดังนี้ 
  3.๓.๑ เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอ
ประเมิน ๑ ระดับ เปนผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินการ ตามท่ีไดระบุในขอเสนอโครงการ หรือตาม
หลักฐานการขอขยายเวลาและเปนผลงานท่ีเผยแพรแลว ท้ังนี้ ตองเปนผลงานท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการของหนวยงาน และมีเลขทะเบียนผลงานวิชาการหรือวิจัยจากกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว  
  3.๓.๒ ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือผลงานท่ีใชประเมินเพ่ือขอรับเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
  3.๓.๓ กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ
ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจาก
ผูมีสวนรวมในผลงานนั้นและจากผูบังคับบัญชาดวย 
  3.๓.๔ ผลงานท่ีนํามาใชประเมิน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
สูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 
  3.๓.๕ จํานวนผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมิน ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง และตอง
มีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐% เปนผลงานท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการ
อยางนอย ๑ เรื่อง โดยมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ สวนผลงานเรื่องอ่ืนอาจเปนหัวหนา
โครงการหรือผูรวมโครงการ แตจะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๒๐ 
  3.๓.๖ ผลงานท่ีนํามาขอประเมินจะตองเปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีนําเสนอ
ในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล หากมีการเปลี่ยนเรื่องผลงาน หรือไมสามารถสงผลงานดังกลาวครบตามจํานวนท่ี
ไดนําเสนอไวกับคณะกรรมการคัดเลือกในระยะเวลากําหนด ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอในข้ันตอนเขารับ
การคัดเลือกบุคคล เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใหม  
  3.๓.๗ ใหผูขอรับการประเมินดําเนินการแจงเวียนมาตรการในการปองกันและ
ลงโทษผู แจ งขอม ูลเท ็จ เกี ่ยวกับคุณสมบัต ิและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล                
ตามหนังส ือ ก .พ. ท่ี นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ                
ท่ี กษ ๐๒๐๓/ว ๑๓๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ และหนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ ๐๖๐๓/ว ๒๕๙๕๕ ลงวันท่ี 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยมีกําหนดระยะเวลาการแจงเวียนผลงานไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 
     3.๓.๘ เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานตางๆ เห็นสมควร 
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  3.๔. ลักษณะของผลงาน  
  ผลงานท่ีสงเขารับการประเมิน ไดกําหนดลักษณะของผลงานจําแนกตามระดับ

ตําแหนง ดังนี้ 

ลักษณะ 
ของผลงาน 

ระดับชํานาญการ 
(ยกเวนนายสัตวแพทย) 

ระดับชํานาญการ 
(รับเงินประจําตําแหนง –  
เฉพาะนายสัตวแพทย) 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ขอบเขต 
ของผลงาน 

เปนผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนง และแนวคิดหรือ
แผนงานท่ีจะดําเนินการ          
ในอนาคตท่ีเปนการพัฒนางาน   
ในตําแหนงท่ีจะไดรับการ
แตงตั้ง 

เปนผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนง และแนวคิดหรือ
แผนงานท่ีจะดําเนินการ          
ในอนาคตท่ีเปนการพัฒนางาน   
ในตําแหนงท่ีจะไดรับการ
แตงตั้ง 

เปนผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนง และแนวคิดหรือ
แผนงานท่ีจะดําเนินการ          
ในอนาคตท่ีเปนการพัฒนางาน  
ในตําแหนงท่ีจะไดรับการ
แตงตั้ง 

คุณภาพ 
ของผลงาน 

 
มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือได มีคุณภาพของผลงานดี มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

ความยุงยาก
ซับซอน 

ของผลงาน 

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางใน
การปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยาก
มาก จําเปนตองมีการตัดสินใจ 
หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติ
ดวยตนเองได 

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือ
หลักวิชาการเฉพาะดานใน     
การปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยาก      
เปนพิเศษ จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงาน   
ท่ีปฏิบัติมาก 

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือ
หลักวิชาการเฉพาะดานใน     
การปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยาก
มากเปนพิเศษ จําเปนตองมี
การตัดสินใจ หรือแกปญหาใน
งานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 

ประโยชน
ของผลงาน 

เปนประโยชนตอทางราชการ
หรือประชาชน หรือตอ
ความกาวหนาทางราชการ หรือ
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถชวยเสริมยุทธศาสตร
ของหนวยงานไดเปนอยางดี 

เปนประโยชนตอทางราชการ
หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ 
ตอความกาวหนาทางวิชาการ 
หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง 
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ในระดับสูง 

เปนประโยชนตอทางราชการ
หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ 
ตอความกาวหนาทางวิชาการ 
หรือในงานวิชาชีพในระดับ 
สูงมาก หรือการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 

ความรู 
ความ

ชํานาญงาน
และ

ประสบการณ 

มีความรู ความชํานาญงาน     
และประสบการณท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ดวยตนเองได เปนท่ียอมรับ      
ในงานนั้น ๆ 

มีความรู ความชํานาญงาน    
และประสบการณสูงมาก  
เปนท่ียอมรับในระดับกอง/
สํานัก หรือวงการวิชาการ หรือ
วิชาชีพดานนั้น ๆ 

มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
เปนท่ียอมรับในระดับกอง/
สํานัก หรือระดับกรม หรือ
วงการวิชาการหรือวิชาชีพ  
ดานนั้นๆ  
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3.๕. เกณฑการพิจารณาผลงาน  
  3.๕.๑ องคประกอบในการประเมินผลงาน การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสูงข้ึน สิ่งแรกท่ีตองคํานึง คือ ผลงานของผูขอรับการประเมินจะตองแสดงถึงคุณภาพของผลงานนั้น    
วามีแนวคิด วิธีดําเนินการ และความยุงยากซับซอนอยางไร ลําดับตอมาคือมีการนําผลงานไปใชประโยชนและ
กอใหเกิดประโยชนตอทางราชการอยางไร นอกจากนั้นสิ่งท่ีตองคํานึง คือตัวบุคคลวามีประสบการณ มีความรู 
ความสามารถ หรือความชํานาญงานในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม  ดังนั้น ในการกําหนดองคประกอบ               
ในการประเมินผลงาน จึงไดกําหนดองคประกอบไว ๓ องคประกอบ ไดแก  

      1) คุณภาพของผลงาน 
      2) ประโยชนของผลงานท่ีนําไปใช  
     3) ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

  3.๕.๒ การกําหนดคะแนน จากการพิจารณาองคประกอบท้ัง ๓ องคประกอบแลว               
ในการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ไดพิจารณาใหน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้ 
           1) คุณภาพของผลงาน    ๖๐ คะแนน 
    - แนวคิด   ๒๐ คะแนน 
    - วิธีดําเนินการ   ๒๐ คะแนน 
    - ความยุงยากซับซอนของผลงาน ๒๐ คะแนน  
       2) ประโยชนของผลงานท่ีนําไปใช   ๒๐ คะแนน 
   3) ประสบการณในการปฏิบัติงาน       ๒๐ คะแนน 
  3.๕.๓ เกณฑการตัดสิน ผูท่ีผานการประเมินตองไดคะแนน ดังนี้ 
        1) คะแนนตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน ๖๐ คะแนน ตองไดคะแนน ดังนี้ 
               - ระดับชํ านาญการ ไดคะแนนตั้ งแต  ๖๕% ข้ึนไปของคะแนนเต็ม         
ตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (๓๙ คะแนนข้ึนไป) 
              - ระดับชํานาญการ (รับเงินประจําตําแหนง) ไดคะแนนตั้งแต ๗๐% ข้ึนไป
ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (๔๒ คะแนนข้ึนไป) 
              - ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนตั้งแต ๗๕% ข้ึนไปของคะแนนเต็ม           
ตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (๔๕ คะแนนข้ึนไป) 
        2) ไดคะแนนรวมตั้งแต ๗๐% ข้ึนไป 
  3.๕.๔ กรณีท่ีไมผานการประเมิน เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้ 
        1) การแกไขผลงานเปนการแกไขในสาระสําคัญ  
        2) ผลงานวิชาการท่ีสงมาประเมินมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมผานการประเมินและเรื่องท่ี
ผานการประเมิน มีสัดสวนการปฏิบัติงานรวมกันแลวไมถึง ๑๐๐% 
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 4.7 หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0602/ ว 19500 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  
  กรมป ศุสั ต ว  ได กํ าหนด เง่ือน ไขหลั ก เกณ ฑ และวิ ธี ก ารป ระ เมินผลงาน เพ่ิ ม เติ ม                 
เพ่ือใหการประเมินผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกสายงาน และกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ       
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง ผูขอรับการประเมินมีแนวทางปฏิบัติ      
ในการจัดทําผลงานวิชาการไดอยางถูกตอง ชัดเจน และคุณภาพของผลงาน มีความเหมาะสมกับตําแหนง                  
ท่ีจะแตงตั้ง โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล สรุปไดดังนี้ 
  1. การนับระยะเวลาดําเนินการผลงานของทุกสายงาน  
      1.1 กรณีเปนงานวิจัยตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับ                 
ท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ “เปนผลงานไมเกิน 5 ป” นับจากวันท่ีสิ้นสุดการดําเนินการ ตามท่ีไดระบุ
ในขอเสนอโครงการ หรือตามหลักฐานการขอขยายเวลา และเปนผลงานท่ีเผยแพรแลว 
      1.2 กรณีเปนงานวิชาการ ตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับ  
ท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ “เปนผลงานไมเกิน 5 ป” นับจากกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ               
ท่ีระบุในแบบเสนอโครงการ (Concept paper) และเปนผลงานท่ีเผยแพรแลว 
  2. การนําเทคนิคและวิธีการท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาใชประกอบการเขียนผลงานเพ่ือเขา
รับการประเมินสามารถนําเทคนิคและวิธีการท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาใชประกอบการเขียนผลงานไดแต
จะตองมีการปรับประยุกตและการวิเคราะหเนื้อหาจากการศึกษาของผูเขียน มิฉะนั้น จะเขาขายการดัดแปลง 
ทําซํ้า หรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน เชน กลุมตัวอยาง สถานท่ีดําเนินการ เปนตน 
  3. กําหนดจํานวนของผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมิน ตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
      3.1 ระดับชํานาญการและการขอรับเงินประจําตําแหนงในระดับชํานาญการ ใหสงผลงาน
อยางนอย 1 เรื่อง แตไมเกิน 3 เรื่อง  
      3.2 ระดับชํานาญการพิเศษ ใหสงผลงานอยางนอย 2 เรื่อง แตไมเกิน 3 เรื่อง  

สําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการท่ีไมเคยจัดทําผลงานเขารับการประเมิน                  
เพ่ือรับเงินประจําตําแหนง ใหสงผลงานจํานวน 3 เรื่อง  
  ท้ังนี้ จะตองมีสัดสวนผลการปฏิบัติงานของผลงานท้ังหมดรวมกันไมนอยกวา รอยละ 100 
โดยจะตองเปนผลงานท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย 1 เรื่อง โดยมีสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 60 สําหรับผลงานเรื่องอ่ืนอาจจะเปนหัวหนาโครงการหรือผูรวมดําเนินการก็ได แตจะตองมี
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 20  

4. การตัดสินการประเมินคุณภาพของผลงาน 
      4.1 การคิดคะแนนของผลงาน ใหคิดคะแนนทุกเรื่องท่ีสงเขารับการประเมิน 
      4.2 กรณีผูขอรับการประเมินกับผูรวมดําเนินการดํารงตําแหนงในระดับท่ีตางกันแตอยูใน     

สายงานเดยีวกัน หากผลงานผานการประเมินในระดับชํานาญการพิเศษแลว ใหถือวา “ผานในระดับชํานาญการ” เชนกัน 
      4.3 กรณีผูขอรับการประเมินกับผูรวมดําเนินการดํารงตําแหนงท่ีตางสายงานกัน         

การพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานจะเปนไปตามมาตรฐานของแตละสายงาน และตามองคประกอบการพิจารณา 
โดยพิจารณาจากสัดสวนการปฏิบัติงานท่ีระบุไวในแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) 
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      4.4 คําวา “สาระสําคัญ” จะตองครอบคลุมตามประเด็น ดังนี้ 
- ชื่อเรื่อง 
- วัตถุประสงค 
- วิธีการศึกษา 
- วิธีวิเคราะห 
- ประชากรตัวอยาง 
- หลักวิชาการสถิติ 
- การแปรผลการศึกษา 
- ขอสรุปของการศึกษา 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานพิจารณากลั่นกรองผลงานของผูขอรับการประเมิน                
ใหครบถวน ถูกตองท้ังรูปแบบและขอมูลกอนอนุมัติใหเผยแพรผลงาน 

5. การปรับปรุงหรือแกไขผลงานวิชาการ (ระยะเวลา/ดําเนินการ) ไดกําหนดใหปรับปรุงหรือแกไขผลงาน
วิชาการสามารถทําไดก็ตอเม่ือไมใช “สาระสําคัญ” ของเรื่องตามการนิยามคําดังกลาวขางตน  แบงออกเปน 2 กรณี  

    5.1 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงหรือแกไขผลงาน เพ่ือใหมีความเรียบรอย 
และชัดเจนยิ่งข้ึน กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีกองการเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหทราบและ
นําผลงานท่ีปรับแกไขไปเผยแพร ไมตองนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหม โดยคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการ
ทานใดทานหนึ่งเปนท่ีปรึกษาและรับรองผลงาน หากผูขอรับการประเมินไมดําเนนิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือ
วาไมผานการประเมิน และใหกองการเจาหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

    5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงหรือแกไขผลงานเพ่ือใหคุณภาพของ
ผลงานมีความครบถวน และสมบูรณยิ่งข้ึน เปนไปตามหลักวิจัย/วิชาการ โดยไมใชการแกไขในสาระสําคัญ กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีกองการเจาหนาท่ี มีหนังสือแจงใหทราบและนําผลงานท่ีปรับแกไข             
ไปเผยแพร จะตองนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาคุณภาพผลงานใหม หากผูขอรับการประเมินไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาไมผานการประเมิน และใหกองการเจาหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

6. การกําหนดสัดสวนของผลงาน 
กรณีผลงานวิชาการท่ีมีผูรวมดําเนินการหลายคน ใหระบุรายละเอียด/กระบวนงานของผลงาน

และสัดสวนท่ีผูขอรับการประเมินไดดําเนินการ โดยระบุสัดสวนในแตละรายละเอียด/กระบวนงาน เปนรอยละของ
สัดสวนท่ีผูขอรับการประเมินไดดําเนินการ เชน สัดสวนท่ีผูขอรับการประเมินไดดําเนินการ เทากับ 100 
รายละเอียด/กระบวนงาน ไดแก วางแผนรอยละ 20 รวบรวมขอมูลรอยละ 40 วิเคราะหขอมูลรอยละ 20                    
สรุปผลรายงานรอยละ 20 เปนตน เพ่ือใหผูรวมดําเนินการแบงสัดสวนอยางชัดเจน ไมซํ้าซอนกัน โดยการ
ประชุมพิจารณามีมติใหคณะกรรมการแตละสายงานเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถกลาวโดยสรุปไดวาการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลและการประเมินผลงานท่ีมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เปนท่ีทราบโดยท่ัวไป ทําใหการ
คัดเลือกบุคคลดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เนนหลักความรู 
ความสามารถและความชํานาญงานของบุคคล โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ การแตงตั้ง
บุคคลมีความเหมาะสมกับตําแหนง ชวยสนับสนุนใหภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงานบรรลุผลสําเร็จ   
และชวยสงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู ความสามารถ สรางสรรคผลงาน เพ่ือโอกาส       
ในการเขารับการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอไป 
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บทที่ 3 
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว  

  

  กรมปศุสัตว ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง     
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด และตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ     
และการรับเงินประจําตําแหนง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 โดยสามารถสรุปข้ันตอนและการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ            
และระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง เพ่ือเปนแนวทางใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของ
กองการเจาหนาท่ี และผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ      
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และขอรับเงินประจําตําแหนง สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ดังนี้ 
  1. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
      1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปน
ตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงิน
ประจําตําแหนง 

    1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1  
และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

2. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน            
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงิน
ประจําตําแหนง 
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1. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
  1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด
เปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงิน
ประจําตําแหนง เชน ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ เปนตนและกรณีการขอรับเงินประจําตําแหนง เชน ตําแหนง
นายสัตวแพทยชํานาญการ หรือตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ หรือตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ ซ่ึงผูมี
อํานาจตามมาตรา 57 คือ อธิบดีกรมปศุสัตวเปนผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
กําหนด โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคล ดังนี้   
  1. สํารวจขอมูลผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
  2. แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  3. แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
  4. รวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว 
  5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
  6. แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
  โดยแตละข้ันตอนสรุปละเอียดไดตามภาพท่ี 1  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับ
ระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง 

3. ผูมีคุณสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 

 
 

2. แจงผูบังคับบัญชา 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

4. รวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ 
เสนออธิบดีกรมปศุสัตว 

5. ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือก 

6. แจงผูไดรับการคัดเลือก 
จัดสงผลงานเขารับการประเมิน 

- กองการเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแจงผูบังคับบัญชา 
   ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

- ผูมีคุณสมบัติดําเนินการจัดสงเอกสาร  
  ขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการพิจารณา  
- กองการเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแจงผูบังคับบัญชา 
   
 - กองการเจาหนาท่ีรวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ 
   ของผูขอรับการคัดเลือกเสนออธบิดีกรมปศุสัตว 
- อธิบดีกรมปศุสัตว พิจารณาคัดเลือก  

- กองการเจาหนาท่ี จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับการ  
  คัดเลือกเผยแพรบนเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
-  เปดโอกาสใหมีการทักทวงภายใน 30 วัน นับแตประกาศ 

- กองการเจาหนาท่ี แจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบ 
   และจัดสงผลงานภายใน 6 เดือน นับแตวันประกาศ 

- กองการเจาหนาท่ีสํารวจขอมูลขาราชการ 
  เพ่ือคนหารายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติฯ  
  ประชาสัมพันธบนเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
 

1. สํารวจขอมูล 
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
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 ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
  กองการเจาหนาท่ี ดําเนินการสํารวจขอมูลขาราชการเพ่ือคนหารายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน           
ตามท่ี อ.ก.พ.กําหนด ในข้ันตอนนี้ จะใชขอมูลประวัติการรับราชการเพ่ือตรวจสอบระยะเวลาในการดํารงตําแหนง        
และขอมูลประวัติการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของขาราชการ โดยใชเครื่องมือและวิธีการ ดังนี้ 
  1.1 เปดโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยใชเว็บเบราวเซอร
ของ Google Chrome  
  1.2 เขาสูระบบดวยชื่อผูใชและรหัสผาน ท่ีไดรับจากกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
  1.3 เลือกเมนูขอมูลบุคคล -----> P01 ขอมูลบุคคล -----> P0119 สอบถามขอมูล ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 ภาพหนาจอการเลือกเมนูสอบถามขอมูลบุคคล 

 
  1.4 เลือกเมนู ตําแหนงปจจุบัน ------> ระดับตําแหนง “ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
และระดับชํานาญการ” -----> กดปุมคนหาขอมูล ------> ตามดวยปุมสงออกไฟล Excel ดังภาพท่ี 3  

 
ภาพท่ี 3 ภาพหนาจอการคนหาขอมูลรายชื่อขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 
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  1.5 เปดไฟลขอมูลขาราชการท่ีสงออกไฟล Excel มาจากโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
  1.6 เปดไฟลฐานขอมูลขาราชการของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 
  1.7 ทําการเพ่ิมคอลัมนในไฟลฐานขอมูลขาราชการของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเพ่ือใชสูตร 
“VLOOKUP” สําหรับการดึงขอมูลวุฒิการศึกษาท่ีใชบรรจุ วุฒิการศึกษาปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด               
จากไฟลขอมูลขาราชการท่ีสงออกไฟล Excel มาจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
  1.8 ทําการเพ่ิมคอลัมนเพ่ือใชสูตร “DATEDIF” คํานวณระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน 
โดยใหนับถึงวันปดรับสมัคร ดังนี้ 
 1) คอลัมนท่ี 1 พิมพขอมูลวันท่ีปดรับสมัคร 
 2) คอลัมนท่ี 2 พิมพสูตร DATEDIF(A1,B1+1,"Y")&"ป"&DATEDIF(A1,B1+1,"YM")&"เดือน" 
&DATEDIF(A1,B1+1,"MD")&"วัน" 
     A1 หมายถึง เซลลท่ีมีขอมูลวันท่ีดํารงตําแหนงปจจุบัน 
     B1 หมายถึง เซลลท่ีมีขอมูลวันท่ีปดรับสมัคร 
  1.9 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลขาราชการตําแหนงระดับปฏิบัติการ  
  1.10 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลผูท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงครบถวน   
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับชํานาญการ โดยการกรองขอมูลระยะเวลาในการดํารงตําแหนงจากคอลัมน
ขอมูลท่ีไดจาก ขอ 1.8 ประกอบกับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดจากคอลัมนขอมูลท่ีไดจาก ขอ 1.7 ดังนี้ 
 1) กรองขอมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด เลือกคุณวุฒิ  “ปริญญาตรี” กรองขอมูล
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน เลือกขอมูลตั้งแต “6 ป” ข้ึนไป 
 2) กรองขอมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด เลือกคุณวุฒิ  “ปริญญาโท” กรองขอมูล
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน เลือกขอมูลตั้งแต “4 ป” ข้ึนไป 
  3) กรองขอมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด เลือกคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” กรองขอมูล
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน เลือกขอมูลตั้งแต “2 ป” ข้ึนไป 
  1.11 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลขาราชการตําแหนงระดับชํานาญการ และเลือก
ขอมูลกรอบระดับตําแหนง “ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ”  
  1.12 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ โดยการกรองขอมูลระยะเวลาในการดํารงตําแหนงจากคอลัมนขอมูล       
ท่ีไดจาก ขอ 1.8 เลือกขอมูลตั้งแต “4 ป” ข้ึนไป 
  1.13 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลขาราชการตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการ  
  1.14 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับผูมีสิทธิรับเงินประจําตําแหนง โดยการกรองขอมูลระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงจากคอลัมนขอมูลท่ีไดจาก ขอ 1.8 เลือกขอมูล ระหวาง “2 - 3 ป” 
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ข้ันตอนท่ี 2  แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  ผูขอรับการคัดเลือกตองไดรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับชา ไมต่ํากวารอยละ 60 
จึงจะมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมีองคประกอบในการพิจารณา               
กองการเจาหนาท่ี จึงดําเนินการ ดังนี้  
  2.1 แจงเวียนหนวยงานในสังกัดทางอีเมล (gdld@dld.go.th) และเผยแพรบนเว็บไซต     
กองการเจาหนาท่ี เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัดตรวจสอบรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
  2.2 แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทาของผูขอรับการ
คัดเลือกประเมินคุณลักษณะของบุคคล พรอมท้ังเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว 

ข้ันตอนท่ี 3  ผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
  การพิจารณาคัดเลือกบุคคล มีองคประกอบท่ีใช เปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก           
ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ มีรายละเอียดท่ีตองจัดทําลงในเอกสารขอรับการคัดเลือก เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคล      
มีองคประกอบในการพิจารณา ครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กําหนด จึงดําเนินการ ดังนี้  
  3.1 ตั้งกลุมไลน โอเพนแชท (LINE OpenChat) สําหรับติดตอสื่อสารกับผูขอรับการคัดเลือก 
เพ่ือความสะดวก ในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือหากมีประเด็นท่ีผูขอรับการคัดเลือกมีขอสงสัยในประเด็น
เดียวกันก็สามารถอธิบายในคราวเดียวกันไดอยางครบถวน การติดตามสถานะการดําเนินการในทุกข้ันตอน
เปนไปดวยความรวดเร็ว ทําใหกระบวนการคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.2 แจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตน จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการ
พิจารณา ไดแก แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4) เสนอผูบังคับบัญชา
เพ่ือขอรับการประเมินคุณลักษณะของบุคคล พรอมแนบ QR-code เชิญใหเขารวมกลุมสมาชิก ไลน โอเพนแชท           
(LINE OpenChat) ตามขอ 3.1  

ข้ันตอนท่ี 4  รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว 
  ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ท่ีสูงข้ึน ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. กําหนด และมีความรู ความสามารถ เหมาะสม 
กับตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง เพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตร
ของกรมปศุสัตวได การคัดเลือกบุคคลจึงตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนและวิธีการ ดังตอไปนี้  
  4.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามรายละเอียดในแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและ
ผลงาน (Check List) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีกําหนดใหผูขอรับการคัดเลือกใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสาร
ขอรับการคัดเลือกและตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนสงถึงกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงผูขอรับการคัดเลือกจะทํา
การ Check List และจัดสงมาพรอมเอกสารขอรับการคัดเลือกดวย  
  4.2 รวบรวมแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)            
ของผูขอรับการคัดเลือกสงใหกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบในสวนของ
ขอมูลสวนบุคคลและประวัติการรับราชการ  

4.3  เม่ือกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองเรียบรอยแลว นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง โดยขอมูลท่ีนํามาตรวจสอบ มี 4 รายการ ดังนี้ 
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 1) ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 
  2) ประวัติการศึกษา 

  3) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพและวันหมดอายุ (เฉพาะตําแหนง        
ในสายงานท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง)  

  4) ประวัติการรับรับราชการ 
  4.1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน 
  4.2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) มีผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชาไมต่ํากวารอยละ 60  

  2) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

  3) เปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพและยังมีการตออายุ (เฉพาะตําแหนง       
ในสายงานท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เชนสายงานนายสัตวแพทย) 

  4) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดไว  

  5) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน       
ท่ีจะแตงตั้ง ครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด 
   กรณีท่ีพบวาผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถือวาไมมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก ดังนั้น จึงไมตอง
ตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องของระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตอไปอีก 

  ท้ังนี้ หากผูขอรับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบ 
ใหแจงผูขอรับการคัดเลือกนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะ
แตงต้ังมานับเปนระยะเวลาเก้ือกูลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ.กําหนด เสนอขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในการนําระยะเวลาเก้ือกูลมานับรวมกับระยะเวลา ในการดํารงตําแหนงปจจุบัน
ใหเทากับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
 4.4 จัดทําบัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1. ชื่อและนามสกุลของผูขอรับการคัดเลือก 
       2. ตําแหนงปจจุบัน และตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
       3. ชื่อผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน 
       4. สัดสวนและรายชื่อผูรวมดําเนินการ 
       5. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.5 รวบรวมรายชื่อผูขอรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กําหนด  
(บัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือกตามขอ 4.4) เสนออธิบดีกรมปศุสัตว เปนผูพิจารณาคัดเลือก พรอมท้ังรายงาน
ผลการดําเนินการในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ.กําหนด ใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบดวย 
 4.6 สงไฟลบัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือก (ตามขอ 4.4) ทางกลุมไลน โอเพนแชท          
(LINE OpenChat) และแจงผูขอรับการคัดเลือกตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดท่ีเก่ียวกับผูขอรับการ
คัดเลือก ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก ชื่อผลงาน สัดสวนและชื่อผูรวม
ดําเนินการ ชื่อขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตัวอยางการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 

การดําเนินการคัดเลือกบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 กองการเจาหนาท่ี สาํรวจรายชื่อ
และแจงผู ท่ี มีคุณสมบัติเบื้องตน จัดสงเอกสารขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการพิจารณา                
ครั้งท่ี 1/2563 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2562  
 
กรณีศึกษาท่ี 1  ผูขอรับการคัดเลือกท่ีเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

นาย ก ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   

1. นาย ก ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 85 คะแนน 
  2. ประวัติการศึกษา   
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 
   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 

1 พ.ย. 57 
1 พ.ย. 58 

นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิชาการสัตวบาล 

ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุร ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ก 

 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 5 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ก ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการ (1 พ.ย. 57) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)  

 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 4 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ก ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล (1 พ.ย. 58) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)   

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา นาย ก เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นาย ก เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานวิชาการสัตวบาล  
3. นาย ก ดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบั ติการ มาเปน เวลา 5  ป              

ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอ 2.2 กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป 
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ขอ 2 (นาย ก มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท    
ในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร) นาย ก จึงมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการครบถวน                   
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. นาย ก ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล มาเปนเวลา 4 ป ซ่ึงเปนสายงานท่ี
จะแตงตั้ง เนื่องจาก นาย ก เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร นาย ก จึงมีระยะเวลา
ข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  
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กรณีศึกษาท่ี 2  ผูขอรับการคัดเลือกท่ียังมีคุณสมบัติไมครบสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

นาย ข ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   

1. นาย ข ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 80 คะแนน 
  2. ประวัติการศึกษา   
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 

1 พ.ย. 57 
1 พ.ย. 58 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ 

  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 3  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ข 

 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 5 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ข ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการ (1 พ.ย. 57) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)  

 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 4 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ข ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล (1 พ.ย. 58) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)   

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา นาย ข ยังมีคุณสมบัติไมครบสําหรับตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง เนื่องจากขาดระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นาย ข เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานวิชาการสัตวบาล  
3. นาย ข  ดํารงตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบั ติการ มาเปน เวลา 5  ป              

ซ่ึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอ 2.2 กําหนดเวลา 6 ป นาย ข จึงมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงในระดับปฏิบัติการ ไมครบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
หมายเหตุ กรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด         
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถือวาไมมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก ดังนั้น จึงไมตองตรวจสอบคุณสมบัติ
ในเรื่องของระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตอไปอีก 
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กรณีศึกษาท่ี 3  ผูขอรับการคัดเลือกท่ีเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งแต
มีระยะเวลาข้ันต่ําการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑท่ีอ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  

นาย ค ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน       
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   

1. นาย ค ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 90 คะแนน 
  2. ประวัติการศึกษา   
   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรกรรม เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2544 
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 
   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1 พ.ย. 49  
1 พ.ย. 51  
11 ธ.ค. 51 
1 พ.ย. 54  
1 พ.ย. 58 
1. พ.ย. 61 

เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

2 
3 

ปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติการ 
ชํานาญการ 
ชํานาญการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุร ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 

ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ค 
 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 4 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       

นาย ค ดํารงตําแหนงในระดบัชํานาญการ (1 พ.ย. 58) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)  
 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 1 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       

นาย ค ดํารงตําแหนงในสายงานทรัพยากรบุคคล (1 พ.ย. 61) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)   
จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปรายละเอียดไดดังนี้  
1. นาย ค เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานทรัพยากรบุคคล 
3. นาย ค  ดํารงตําแหน งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาเปน เวลา 4  ป              

ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ขอ 2.3 นาย ค จึงมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. นาย ค ดํารงตําแหนงในสายงานทรัพยากรบุคคลมาเปนเวลา 1 ป ซ่ึงเปนสายงานท่ีจะ
แตงตั้ง เนื่องจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนดระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง
สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท ท่ีจะขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ เปนเวลา 6 ป  
นาย ค เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร แตนาย ค มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง เพียง 1 ป จึงไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  
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กรณีของ นาย ค สามารถนําระยะเวลาท่ีเคยปฏิบัติงานในตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงาน
เก่ียวของเก้ือกูลกับลักษณะงานของตําแหนงในสายงานทรัพยากรบุคคล มาขอนับระยะเวลาเก้ือกูลได              
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการนับระยะเวลาเก้ือกูล ตามท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด ดังนี้ 

1) ใหนําระยะเวลาตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (1 พ.ย.54)   
จนถึงวันสุดทายท่ีดํารงตําแหนงในสายงานจัดการงานท่ัวไป (31 ต.ค.61) มานับระยะเวลาเก้ือกูล 

2) เนื่องจากตําแหนงในสายงานจัดการงานท่ัวไป เปนสายงานท่ีจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน
กับตําแหนงในสายงานทรัพยากรบุคคล จึงนําระยะเวลาตามขอ 1 มานับเปนระยะเวลาเก้ือกูลไดเต็มเวลา                   
เปนเวลาท้ังสิ้น 7 ป 

3) นําระยะเวลาเก้ือกูลจากขอ 2 (7 ป) มานับรวมกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง     
ในสายงานทรัพยากรบคุคล (1 ป) รวมเปนเวลา 8 ป  

หากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาแลวเห็นชอบการนับระยะเวลาเก้ือกูลดังกลาว  
นาย ค จะมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งครบถวนตามท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตวกําหนด  
และสามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลในข้ันตอนตอไปได 

ข้ันตอนท่ี 5  ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับบัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือก 
อยางเปดเผยทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี และเปดโอกาสใหมีการทักทวง ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 

ข้ันตอนท่ี 6  แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
 6.1 จัดสงแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)              
คืนผูไดรับการคัดเลือก พรอมแจงใหดําเนินการปรับปรุงแกไข  
 6.2 แจงผูไดรับการคัดเลือก ใหจัดสงผลงานใหครบทุกเรื่องตามท่ีเสนอในข้ันตอนท่ี 3       
ถึงกองการเจาหนาท่ี (กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง) ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันประกาศ 

  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและ
มีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการไดอยางถูกตอง จึงขอสรุปข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ดังภาพท่ี 4  
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 

- สํารวจขอมูลขาราชการ 
จากระบบฐานขอมูลเพ่ือคนหา
รายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  
ตามท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว กําหนด 
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติฯ  
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
กองการเจาหนาท่ี  

 3 ชม. - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

2 

 

- จัดทําบันทึกแจงผูบังคับบัญชา
ขอ งผู มี คุณ สมบั ติ ฯ  ป ระ เมิ น
คุณลักษณะของบุคคล 

3  ชม. - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

3 

 

-  ผูมีคุณสมบัติดําเนินการ  
จัดสงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
ไดแก แบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคลและผลงานและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

3  ชม. - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

4  
 
 
 
 

- รวบ รวม ข อ มู ล ผู ข อ รั บ ก า ร
คัดเลือก เสนอ อธิบดีกรมปศุสัตว 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคล ท่ีมี
ความรู ความสามารถ เหมาะสม
กับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง/รับเงิน
ประจําตําแหนง 

3 0 วัน 
 

- กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

5 

 

-ป ระก าศ ราย ชื่ อ ผู ได รั บ ก า ร
คัดเลือกใหสงผลงานเขารับการ
ป ระ เมิ น เพ่ื อ แ ต งตั้ ง ให ดํ า ร ง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน และการ
รับเงินประจําตําแหนง 

3 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

6 
 
 

  - จัดทําบันทึกแจงเวียนหนวยงาน           
ส งแบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคลและผลงาน คืนผูไดรับการ
คัดเลือก และแจงใหส งผลงาน
ภายใน 6 เดือน นับแตวันประกาศ 

1 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของกรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและ 
มีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง 

สํารวจขอมลู 

ผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตน 

แจงผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ผูมีคุณสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 

ผาน 

ไมผาน 
อธิบดีกรมปศสุัตว 
พิจารณาคัดเลือก 

แจงผูไดรับการคัดเลือก 
จัดสงผลงานเขารับ 

การประเมิน 

ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือก 

33



  1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1  
และการเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี เชน ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว หรือตําแหนงนายสัตวแพทย 
ระดับชํ านาญการพิ เศษ ท่ีปฏิบั ติ งานในฐานะผู อํ านวยการสวนสุขภาพสัตว  สํ านั กงานปศุสัตว เขต 1                     
หรือตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี หรือตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ท่ีไมไดปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา 
เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว แตงตั้ง เปนผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนด โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม และ
ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 
 1. สํารวจขอมูลตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง 
 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
 3. แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
 4. รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
 5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
 6. แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
 โดยแตละข้ันตอนสรุปรายละเอียดไดตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 
และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

3. แจงผูมีคุณสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรบัการคัดเลือก 

 
 

2. ประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคล 

4. รวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ 
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

5. ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือก 

6. แจงผูไดรับการคัดเลือก 
จัดสงผลงานเขารับการประเมิน 

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้ง 
  ใหดํารงตาํแหนงดังกลาวบนเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 

- กองการเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแจงเวียน 
- ผูมีคุณสมบัติดําเนินการจัดสงเอกสาร  
  ขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการพิจารณา  
  

   
 

- กองการเจาหนาท่ีรวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ 
   เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
- คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือก  

- กองการเจาหนาท่ี จัดทําประกาศผลการคัดเลือก 
  เผยแพรบนเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
-  เปดโอกาสใหมีการทักทวง ภายใน 30 วัน นับแตประกาศ 

- กองการเจาหนาท่ี แจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบ 
   และจัดสงผลงานภายใน 6 เดือน นับแตวันประกาศ 

- กองการเจาหนาท่ีสํารวจขอมูลตําแหนง 
  ท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง 

1. สํารวจขอมูลตําแหนงท่ีไมใชตําแหนง
ตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง 
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ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง 
 กองการเจาหนาท่ี ดําเนินการสํารวจขอมูลตําแหนงขาราชการเพ่ือคนหาตําแหนงตําแหนงท่ีไมใช
ตําแหนงตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง โดยใชเครื่องมือและวิธีการ ดังนี้ 
  1.1 เปดไฟลฐานขอมูลขาราชการของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 

1.2 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลตําแหนงท่ีมีกรอบระดับ เปน “ชํานาญการพิเศษ” 
จากคอลัมน “LEVEL2NEW” ในข้ันตอนนี้จะไดขอมูลตําแหนงท่ีมีท้ังตําแหนงท่ีมีสถานะ “วาง” และตําแหนงท่ี 
“มีคนครอง” ซ่ึงมีท้ังขาราชการท่ีดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
  1.3 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกขอมูลท่ีมีผู ดํารงตําแหนงในระดับ “ชํานาญการ”        
จากคอลัมน  “LEVELNEW”  ใน ข้ันตอนนี้จะไดขอมูลขาราชการท่ีดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ               
แตครองอยูในตําแหนงท่ีมีกรอบระดับ เปน “ชํานาญการพิเศษ” 
  1.4 ใชเครื่องมือ ตัวกรอง เพ่ือเลือกตําแหนงท่ีมีสถานะ “วาง” จากคอลัมน “NAME”           
ในข้ันตอนนี้จะไดขอมูลตําแหนงวางท่ีมีกรอบระดับ “ชํานาญการพิเศษ” ท่ีมีสถานะ “วาง” 
  1.5 แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทา พิจารณาตําแหนงวาง         
(ขอมูลท่ีไดจากขอ 1.4) วาอยูระหวางการพิจารณาโยกยายหรือรับโอนขาราชการรายใด หรือมีความประสงค         
ท่ีจะเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
  1.6 รวบรวมขอมูลตําแหนงท่ีมีกรอบระดับ เปน “ชํานาญการพิเศษ” (ขอมูลท่ีไดจากขอ 1.3 และ 1.4 ) 
เสนออธิบดีกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ข้ันตอนท่ี 2  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
 กองการเจาหนาท่ี ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประชาสัมพันธทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี โดยปดประกาศลวงหนากอนวันเปดการสมัคร อยางนอย 3 วัน
ทําการ และเปดรับเอกสารขอรับการคัดเลือก เปนเวลาไมเกิน 30 วัน หรือตามความเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 3  แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
 กองการเจาหนาท่ี แจงผูมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีมีความประสงคจะขอรับการคัดเลือกฯ            
จัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4) เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือขอรับ
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล และจัดสงเอกขอรับการคัดเลือก สงถึงกองการเจาหนาท่ีภายในวันปดรับสมัคร 

ข้ันตอนท่ี 4  รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
  การคัดเลือกบุคคลตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีความโปรงใส และเปนธรรม สามารถตรวจสอบได        
ในทุกข้ันตอน ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. กําหนด และมีความรู 
ความสามารถ เหมาะสม กับตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง เพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ         
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว โดยมีข้ันตอนและวิธีการ ดังตอไปนี้  
  4.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามรายละเอียดในแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและ
ผลงาน (Check List) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีกําหนดใหผูขอรับการคัดเลือกใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสาร
ขอรับการคัดเลือกและตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนสงถึงกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงผูขอรับการคัดเลือกจะทําการ 
Check List และจัดสงมาพรอมเอกสารขอรับการคัดเลือกดวย  
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  4.2 รวบรวมแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)            
ของผูขอรับการคัดเลือกสงใหกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบในสวนของ
ขอมูลสวนบุคคลและประวัติการรับราชการ  

4.3  เม่ือกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองเรียบรอยแลว นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง โดยขอมูลท่ีนํามาตรวจสอบ มี 4 รายการ ดังนี้ 

  1) ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 
  2) ประวัติการศึกษา 

  3) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพและวันหมดอายุ (เฉพาะตําแหนง        
ในสายงานท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เชนสายงานนายสัตวแพทย)  

  4) ประวัติการรับรับราชการ 
  4.1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน 
  4.2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) มีผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชาไมต่ํากวารอยละ 60  

  2) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

  3) เปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพและยังมีการตออายุ (เฉพาะตําแหนง       
ในสายงานท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง)  

  4) มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ ท่ี เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง      
ท่ี ก.พ. กําหนดไว  

  5) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน       
ท่ีจะแตงตั้ง ครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด 

   กรณีท่ีพบวาผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถือวาไมมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก ดังนั้น จึงไมตอง
ตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องของระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตอไปอีก 

  ท้ังนี้ หากผูขอรับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้งไมครบ ใหแจงผูขอรับการคัดเลือกนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของเก้ือกูล
กับสายงานท่ีจะแตงตั้งมานับเปนระยะเวลาเก้ือกูลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ.กําหนด เสนอขอรับ          
การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในการนําระยะเวลาเก้ือกูลมานับรวมกับระยะเวลา ในการดํารง
ตําแหนงปจจุบันใหเทากับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
 4.4 จัดทําบัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1. ชื่อและนามสกุลของผูขอรับการคัดเลือก 
       2. ตําแหนงปจจุบัน และตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
       3. ชื่อผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน 
       4. สัดสวนและรายชื่อผูรวมดําเนินการ 
       5. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 4.5 รวบรวมรายชื่อผูขอรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กําหนด  
(บัญชีรายชื่อผูขอรับการคัดเลือกตามขอ 4.4)  
 4.6 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เก่ียวกับการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับลักษณะงาน
ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งมาขอนับเปนระยะเวลาเก้ือกูลเพ่ือนําไปรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง
ในสายท่ีจะแตงตั้ง และพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯ ตําแหนงละ 1 คน  
 4.7 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลในการพิจารณาตออธิบดีกรมปศุสัตว          
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ    

ตัวอยางการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 

การดําเนินการคัดเลือกบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 กรมปศุสัตว ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ครั้งท่ี 1/2563 กองการเจาหนาท่ี แจงผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตน จัดสงเอกสารขอรับการคัดเลือกและ
เอกสารประกอบการพิจารณา ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2562  

กรณีศึกษาท่ี 1  ผูขอรับการคัดเลือกท่ีเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
นาย ง ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  
นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร

หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   
1. นาย ง ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 90 คะแนน 

  2. ประวัติการศึกษา   
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 
   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 

1 พ.ย. 54 
1 พ.ย. 58 

นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล 

ปฏิบัติการ 
ชํานาญการ  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 5  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ง 

 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 4 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ง ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการ (1 พ.ย. 58) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)  

 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 8 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ง ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล (1 พ.ย. 54) ถึงวันปดรบัสมัคร (31 ต.ค. 62)   

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา นาย ง เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นาย ง เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานวิชาการสัตวบาล  

37



3. นาย ง ดํารงตําแหน งประเภทวิชาการ ระดับชํ านาญการ มาเปน เวลา 4  ป              
ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ ขอ 2.3  นาย ง จึงมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. นาย ง ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล มาเปนเวลา 8 ป ซ่ึงเปนสายงาน           
ท่ีจะแตงตั้ง นาย ง จึงมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งครบถวนตามหลักเกณฑ          
ท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  

กรณีศึกษาท่ี 2  ผูขอรับการคัดเลือกท่ียังมีคุณสมบัติไมครบสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
นาย จ ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  
นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร

หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   
1. นาย จ. ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 90 คะแนน 

  2. ประวัติการศึกษา   
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 
3. 

1 พ.ย. 52 
1 พ.ย. 53 
1 พ.ย. 59  
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ 

 ชํานาญการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุร ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย จ 

 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 3 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย จ ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ (1 พ.ย. 59) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)  

 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 9 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย จ ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล (1 พ.ย. 53) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)   

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา นาย จ ยังมีคุณสมบัติไมครบสําหรับตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง เนื่องจากขาดระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นาย จ เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานวิชาการสัตวบาล  
3. นาย จ  ดํารงตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาเปน เวลา 3  ป              

ซ่ึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอ 2.3 กําหนดเวลา 4 ป นาย จ            
จึงมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ไมครบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

หมายเหตุ กรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด         
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถือวาไมมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก ดังนั้น จึงไมตองตรวจสอบคุณสมบัติ
ในเรื่องของระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตอไปอีก 
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กรณีศึกษาท่ี 3  ผูขอรับการคัดเลือกท่ีเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
แตมีระยะเวลาข้ันต่ําการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑท่ีอ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  

นาย ฉ ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 

นําขอมูลบุคคลจากแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ในสวนของเอกสาร
หมายเลข 1 มาตรวจสอบคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้   

1. นาย ฉ ไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชา 95 คะแนน 
  2. ประวัติการศึกษา   
   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรกรรม เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2544 
   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 
   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 

3. ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ เนื่องจากไมใชตําแหนงในสายงาน ท่ี ก.พ.กําหนดคุณสมบัติ        
ในเรื่องนี้ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. ประวัติการรับราชการ  

ท่ี วันท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง ระดับ สังกัด 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1 พ.ย. 49  
1 พ.ย. 51  
11 ธ.ค. 51 
1 พ.ย. 54  
1 พ.ย. 58 
1. พ.ย. 59 

เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

2 
3 

ปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติการ 
ชํานาญการ 
ชํานาญการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุร ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 

ตารางท่ี 7  แสดงขอมูลประวัติการรับราชการ ของนาย ฉ 

 4.1 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับปจจุบัน เปนเวลา 4 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ฉ. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ (1 พ.ย. 58) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)  

 4.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน เปนเวลา 3 ป โดยนับตั้งแตวันท่ี       
นาย ฉ ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล (1 พ.ย. 59) ถึงวันปดรับสมัคร (31 ต.ค. 62)   

จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปรายละเอียดไดดังนี้  
1. นาย ฉ เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
2. คุณวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสัตวศาสตร ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดในสายงานวิชาการสัตวบาล 
3. นาย ฉ  ดํารงตํ าแหน งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาเปน เวลา 4 ป              

ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ ขอ 2.3 นาย ฉ จึงมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

4. นาย ฉ ดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาลมาเปนเวลา 3 ป ซ่ึงเปนสายงานท่ีจะ
แตงตั้ง เนื่องจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนดระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง
สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท ท่ีจะขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ เปนเวลา 6 ป  
นาย ฉ เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร แตนาย ฉ มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง เพียง 3 ป จึงไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด  
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กรณีของ นาย ฉ สามารถนําระยะเวลาท่ีเคยปฏิบัติงานในตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงาน
เก่ียวของเก้ือกูลกับลักษณะงานของตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล มาขอนับระยะเวลาเก้ือกูลได              
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการนับระยะเวลาเก้ือกูล ตามท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตวกําหนด ดังนี้ 

1) ใหนําระยะเวลาตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (1 พ.ย.54)   
จนถึงวันสุดทายท่ีดํารงตําแหนงในสายงานจัดการงานท่ัวไป (31 ต.ค.59) เปนเวลา 5 ป มานับระยะเวลาเก้ือกูล 

2) เนื่องจากตําแหนงในสายงานจัดการงานท่ัวไป เปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงในสายงานวิชาการสัตวบาล จึงนําระยะเวลาตามขอ 1 (5 ป) มานับเปนระยะเวลาเก้ือกูลได          
ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด คิดเปนเวลา 4 ป 

3) นําระยะเวลาเก้ือกูลจากขอ 2 (4 ป) มานับรวมกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง     
ในสายงานวิชาการสัตวบาล (3 ป) รวมเปนเวลา 7 ป  

หากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาแลวเห็นชอบการนับระยะเวลาเก้ือกูลดังกลาว  
นาย ฉ จะมีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งครบถวนตามท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตวกําหนด  
และสามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลในข้ันตอนตอไปได 

ข้ันตอนท่ี 5  ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
 1. ดําเนินการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับบัญชีรายชื่อ         
ผูขอรับการคัดเลือก อยางเปดเผยทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี และเปดโอกาสใหมีการทักทวง ภายในเวลา 30 วัน 
นับตั้งแตวันประกาศ 
 2. รวบรวมรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเสนออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณาแตงต้ังขาราชการ       
ใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก (กรณีตําแหนงวาง) 

ข้ันตอนท่ี 6  แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
 6.1 จัดสงแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)              
คืนผูไดรับการคัดเลือก พรอมแจงใหดําเนินการปรับปรุงแกไข  
 6.2 แจงผูไดรับการคัดเลือก ใหจัดสงผลงานใหครบทุกเรื่องตามท่ีเสนอในข้ันตอนท่ี 3       
ถึงกองการเจาหนาท่ี (กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง) ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันประกาศ 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1  และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี ซ่ึงจะทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินการไดอยางถูกตอง จึงขอสรุปข้ันตอนปฏิบัติงาน              
(Work Flow) ดังภาพท่ี 6  
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 

- กองการเจาหนาท่ีสํารวจขอมูล
ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 
และตําแหนงวาง  
- เสนออธิบดี กรมป ศุสัตว เพ่ื อ
พิ จารณ าอนุ มั ติ ให ดํ าเนิ นการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ 

 1 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

2 

 

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
โดยปดประกาศลวงหนาอยางนอย 
3 วันทําการ 

3  ชม. - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

3 

 

-  แจงผู มี คุณสมบัติดําเนินการ 
จัดสงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
ไดแก แบบประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคลและผลงาน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

3  ชม. - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

4  
 
 
 
 

- รวบรวมขอมูลผูขอรับ 
การคัดเลือก เสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกบุคคล ท่ีมีความรู 
ความสามารถ เหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

3 0 วัน 
 

- กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

5 

 

-ประกาศรายชื่อผูไดรับ 
การคัดเลือกใหสงผลงานเขารับ
การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
และการรับเงินประจําตําแหนง 

3 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

6 
 
 

  - จัดทําบันทึกแจงเวียนหนวยงาน           
สงแบบประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคลและผลงาน คืนผูไดรับ
การคัดเลือกและแจงใหสงผลงาน
ภายใน 6 เดือน นับแตวันประกาศ 

1 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของกรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใช 
  ตําแหนงตามขอ 1.1 และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 

สํารวจขอมูลตําแหนง 
ที่ไมใชตาํแหนงตามขอ 1.1 

และตําแหนงวาง 

ประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคล 

แจงผูมีคุณสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 

ผาน 

ไมผาน 
คณะกรรมการคัดเลือก 

พิจารณาคดัเลือก 

แจงผูมีคุณสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 

แจงผูไดรับการคัดเลือก 
จัดสงผลงานเขารับ 

การประเมิน 
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2. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง         
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว กําหนด ใหผูขอรับการคัดเลือกดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper)  
  การจัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) เปนข้ันตอนท่ีผูขอรับการคัดเลือก
ตองใหความสําคัญเปนอันแรก เนื่องจากเคาโครงผลงานวิชาการท่ีเสนอในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล                
เปนองคประกอบสําคัญท่ีผูไดรับการคัดเลือกจะตองจัดทําเปนผลงานวิชาการฉบับสมบูรณสงเขารับการ
ประเมินในข้ันตอนการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน และการขอรับเงินประจําตําแหนง  
  ดังนั้น ผูขอรับการคัดเลือกตองศึกษาเง่ือนไขของผลงานท่ีจะมีสิทธิไดรับการประเมิน                  
รวมท้ังองคประกอบของผลงานท่ีจะผานการประเมินตามท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว กําหนด เพ่ือจะไดมีแนวทาง             
ในการเลือกหัวขอผลงานวิชาการใหมีลักษณะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง        
และจัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) ใหมีสาระสําคัญครบถวน ตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบในหนังสือเวียนกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0602/ว 19500       
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ) และดําเนินการ ดังนี้ 

1. สงแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) เขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ของหนวยงาน พรอมกับขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือขอรับการ
อนุมัติใหจัดทํา 

 กรณีท่ีกรมฯ มีคําสั่งใหผูขอรับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีหนวยงานอ่ืน ผูขอรับ
การคัดเลือกตองสงแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) และขอเสนอแนวคิดฯ เขารับการพิจารณา        
จากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานตนสังกัด 

สามารถดูตัวอยางแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) ท่ีมีลักษณะสอดคลองกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และขอเสนอแนวคิดฯ ดังภาคผนวก ข หนา 63 

2. เม่ือคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจัดทําผลงานแลว     
ใหสงผลการพิจารณาแจงกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตวเพ่ือรับรองแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper)  

1. จัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ 
(Concept Paper) 

 

2. จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข 1- 4) 

- ผูขอรับการคัดเลือกจัดทําแบบเสนอโครงการ 
  วิชาการเสนอคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน 
- แจงกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตวเพ่ือรับรองแบบเสนอ 
  โครงการวิชาการ (Concept Paper) 

- ผูขอรบัการคัดเลือก จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก 
ไดแก แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน 
(เอกสารหมายเลข 1 - 4) สงกองการเจาหนาท่ี 

 3. จัดสงผลงาน 
เขารับการประเมิน 

- ผูไดรับการคัดเลือกจดัทําและจัดสงผลงานเขารับ 
   การประเมินภายใน 6 เดือน นับแตวันประกาศรายชื่อ 
   ผูไดรับการคัดเลือก 
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ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1 – 4)  

กองการเจาหนาท่ี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง 
โดยมีหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหผูมีคุณสมบัติฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมของแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสาร
หมายเลข 1 – 4 ) จากเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหผูขอรับการคัดเลือกไดรับความสะดวกในการจัดทํา
รายละเอียดของเอกสารและมีแนวทางในการจัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือกใหมีความถูกตอง ครบถวน 

 สามารถดูแนวทางการจัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 
1 – 4 ) ดังภาคผนวก ข หนา 69 

2.2 จัดทําแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4 )                     
โดยมีรูปแบบการนําเสนอและมีองคประกอบสําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลครบทุกองคประกอบ                 
ตามหลักเกณฑ ท่ี อ.ก.พ.กําหนด 

2.3 เสนอแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4 )           
ตอผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และผูบังคับบัญชาในระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กองหรือหนวยงานเทียบเทา เพ่ือขอรับการพิจารณา ดังนี้ 

          1) พิจารณาประเมินคุณลักษณะของบุคคลในเอกสารหมายเลข 1 โดยผูขอรับการคัดเลือก         
จะตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 หากผูบังคับบัญชาดังกลาวขางตนเปนบุคคลคนเดียวกัน               
ก็ใหมีผูประเมินระดับเดียวได  

กรณีท่ีกรมฯ มีคําสั่งใหผูขอรับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีหนวยงานอ่ืน               
ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีทาน "มาปฏิบัติหนาท่ีราชการ" เปนผูประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

หากผูขอรับการคัดเลือกไมไดรับคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคล หรือ
ไดรับคะแนนต่ํากวารอยละ 60 และไมมีลายเซ็นผูบังคับบัญชาหรือมีไมครบทุกระดับ จะเปนผูขาดคุณสมบัติ
ของผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก และไมมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล  
           2) พิจารณาใหการรับรองผลงานในเอกสารหมายเลข 3  

 กรณีกรมฯ มีคําสั่งใหผูขอรับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีหนวยงานอ่ืน              
ผูขอรับการคัดเลือก ตองเสนอผลงานในเอกสารหมายเลข 3 ตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด          
เพ่ือพิจารณาใหรับการรับรอง 

2.4 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารขอรับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการ
พิจารณา ตามรายละเอียดในแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและ
ผลงาน (Check List) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีกําหนดใหผูขอรับการคัดเลือกใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสาร
ขอรับการคัดเลือกและตรวจสอบเอกสารใหครบถวน กอนท่ีจะสงถึงกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงผูขอรับการคัดเลือก
ตองทําการ Check List โดยใสเครื่องหมาย  ลงในแบบตรวจสอบเอกสารฯ พรอมกับลงลายมือชื่อ  

2.5 ดําเนินการจัดสงเอกสารขอรับการคัดเลือก ถึงกองการเจาหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                 
ในแตละรอบ ดังนี้ 

1) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)   
   2) แบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมินบุคคล         
และผลงาน (Check List) 

  สามารถดูแบบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการประเมิน
บุคคลและผลงาน (Check List) ดังภาคผนวก ข หนา 101  
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   3) เอกสารท่ีแสดงวาไดรับการอนุมัติใหจัดทําผลงานจากคณะกรรมการวิชาการ           
ของหนวยงาน หรือ หมายเลขทะเบียนวิชาการ กรณีเปนผลงานท่ีดําเนินการสําเร็จแลว 
       สามารถดูตัวอยางเอกสาร/หลักฐานแสดงการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาการของหนวยงาน ดังภาคผนวก ข หนา 67  
 4) ผูขอรับการคัดเลือกท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน      
สายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กําหนด ใหจัดสงตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน
สายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง เพ่ือนํามาพิจารณา
นับเปนระยะเวลาเก้ือกูล 
       สามารถดูตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงาน
เก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ดังภาคผนวก ข หนา 103  

2.6 ดําเนินการจัดสงแบบประเมินคุณสมบั ติของบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข 1 - 4)                 
ในรูปแบบไฟลเอกสาร ท่ีจัดทําโดยใช โปรแกรม Microsoft Word สงทางอีเมลท่ีปรากฏในหนังสือแจงเวียน
รายชื่อผูมีคุณสมบัติในแตละรอบ 

2.7 ผูขอรับการคัดเลือก ท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานใหแกไข          
ชื่อผลงานใหรีบดําเนินการแจงกองการเจาหนาท่ี กอนท่ีกองการเจาหนาท่ี จะรวบรวมขอมูลผูขอรับการคัดเลือก               
เสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว/คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกบุคคล และเม่ือมีการประกาศ
รายชื่อผู ได รับการคัดเลือกไปแลว การแก ไขชื่อผลงานดังกลาวจะมีผลตอสาระสําคัญของผลงาน              
อาจจะไมสามารถดําเนินการพิจารณาประเมินผลงานตอไปได ผูขอรับตองจัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก              
เพ่ือเขาสูกระบวนการคัดเลือกในรอบตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 จัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
เม่ือคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน มีมติอนุมัติใหจัดทําผลงานและไดมีการแจง                 

กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตวเพ่ือรับรองแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) เรียบรอยแลว             
ผูขอรับการคัดเลือก จะเริ่มดําเนินการจัดทําผลงานใหเสร็จ หรือจะรอใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกฯ กอนแลวจึงเริ่มทําผลงาน ก็สามารถทําได แตจะสงผลงานฉบับสมบูรณเขารับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินผลงานได เม่ือกรมปศุสัตวมีประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการขอรับ
เงินประจําแหนง โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. จัดสงผลงานฉบับสมบูรณเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน 
เพ่ือใหการรับรองผลงาน หากผลการพิจารณาเปนประการใดใหดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมีมต ิ

2. จัดสงผลการรับรองผลงานจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน และผลงาน           
ฉบับสมบูณเสนอกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว เพ่ือขออนุมัติเลขทะเบียนวิจัย/วิชาการ 

3. จัดทําบันทึกแจงเวียนมาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับผลงานของบุคคล
ในการขอรับการประเมิน พรอมแนบประกาศ เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผูขอรับการประเมิน โดยมีรายละเอียดแนบ
ทายประกาศ ไดแก คํานํา ชื่อผลงาน เลขทะเบียนวิชาการ รายชื่อผูจัดทําผลงาน สัดสวนการปฏิบัติงาน  
  สามารถดูตัวอยางการแจงเวียนมาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับผลงานของ
บุคคลในการขอรับการประเมินและการประกาศตรวจสอบผลงานของผูขอรับการประเมิน ดังภาคผนวก ข หนา 106  

4. เม่ือกรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ใหผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงาน
ตามท่ีเสนอในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลใหครบทุกเรื่อง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีมีประกาศฯ พรอมแบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงานท่ีแกไขตามท่ีกองการเจาหนาท่ีแจง ท้ังนี้ ชื่อผลงานและขอมูลของ     
ผูไดรับการคัดเลือก ตองมีรายละเอียดตรงกับรายละเอียดในประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ ทุกประการ 
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กรณีพบวารายละเอียด ในประกาศดังกลาวมีความคลาดเคลื่อนไปจากขอมูลท่ีสงมาในข้ันตอนการคัดเลือก
บุคคลใหรีบแจงกองการเจาหนาท่ีโดยดวน  

กองการเจาหนาท่ี จะไมดําเนินการยายขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจาก
ระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงินประจําตําแหนง หากผูไดรับการ
คัดเลือก มีความประสงคจะยายใหสงหนังสือสละสิทธิ์ในการประเมินผลงานเสนออธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการ
คัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ
ชํานาญการพิเศษ และการรับเงิน ประจําตําแหนงซ่ึงจะทําใหผูขอรับการคัดเลือกดําเนินการไดอยางถูกตอง   
จึงขอสรุปข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ดังภาพท่ี 8 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้น
ตอ

นที่
 1

 จ
ัดทํ

าแ
บ

บเ
สน

อโ
คร

งก
าร

วิช
าก

าร
 

 
 
 
 
 

1. ผูขอรับการคัดเลือก ดําเนินการ
จัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ 
(Concept Paper) และขอเสนอ
แนวคิด/วิธีการ 
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการของ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อขอรับการ
พิจารณาอนุมัติใหจัดทําผลงาน 
 

10 วัน 
 

- ผูขอรับการ 
คัดเลือก 

 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการวิชาการของ
หนวยงานตนสังกัด พิจารณาเคา
โครงผลงานของผูขอรับการ
คัดเลือกวามีความเหมาะสม
สอดคลองกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
หรือไม 
 

10 วัน คณะกรรมการ 
วิชาการของ 
หนวยงาน 
ของผูขอรับการ 
คัดเลือก 

 
 
 
 
 

3. ผูขอรับการคัดเลือกจัดทํา
บันทึกแจงกลุมพัฒนาวิชาการ 
ปศุสัตว เพ่ือรับรอง แบบเสนอ
โครงการวิชาการ  
(Concept Paper)  
 
 

10 วัน 
 

- ผู ข อ รั บ ก า ร
คัดเลือก 
 

 
 
 
 

ผาน 

จัดทําแบบเสนอ 
โครงการวิชาการ 

(Concept Paper) 

แจงกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
เพ่ือรับรอง แบบเสนอโครงการ
วิชาการ (Concept Paper) 

ไมผาน 

คณะกรรมการวิชาการ 
พิจารณา 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้น
ตอ

นที่
 2

 จ
ัดทํ

าเ
อก

สา
รข

อร
ับก

าร
คัด

เลื
อก

 (เ
อก

สา
รห

มา
ยเ

ลข
 1

 –
 4

 ) 

 
 
 
 

1. กองการเจาหนาท่ีจัดทําบัญชี
รายชื่อผูมีคุณสมบัติฯ/กรมปศุสัตว 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ 
แจงเวียนประชาสัมพันธ 
บนเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี  
 
 

 1 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 

2.ผูขอรับการคัดเลือกจัดทํา 
แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
และผลงาน เสนอผูบังคับบัญชา
เพ่ือขอรับการพิจารณาประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และ
พิจารณารับรองผลงาน 
3. จัดสงแบบประเมินฯ  
ถึงกองการเจาหนาท่ี 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

10 วัน 
 

- ผู ข อ รั บ ก า ร
คัดเลือก 
- ผูบังคับบญัชา 

 
 
 
 
 
 

ไมผาน 
 
    

        ผาน 

4. รวบรวมขอมูลผูขอรับการ
คัดเลือก เสนอ อธิบดีกรมปศุสัตว 
หรือ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
(แลวแตกรณ) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกบุคคล ท่ีมีความรู 
ความสามารถ เหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 

30 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 

แจงผูมีคณุสมบัติฯ  
สงเอกสารขอรับการคดัเลือก 

ผูขอรับการคดัเลือก 
จัดทําแบบประเมินคณุสมบัต ิ

ของบุคคลและผลงาน  

 อธิบดีกรมปศสุัตว/ 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  

พิจารณา 
 

สิ้นสุด 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้น
ตอ

นที่
 3

 จ
ัดส

งผ
ลง

าน
เข

าร
ับก

าร
ปร

ะเ
มิน

 

 
 
 
 
 
 

1. กรมปศุสัตว ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือกใหสงผลงาน
เขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
และการรับเงินประจําตําแหนง 
แจงเวียนประชาสัมพันธ 
บนเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี  
2. กองการเจาหนาท่ีสงแบบประเมิน
คุณสมบัติของบุคคลและผลงาน  
คืนผูไดรับการคัดเลือก และแจงใหสง 
ผลงานภายใน 6 เดือน นบัแตวันประกาศ 

1 วัน - กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 
กองการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 

3.ผูขอรับการคัดเลือกจัดทํา 
และจัดสงผลงานเสนอคณะกรรมการ
วิชาการของหนวยงาน เพ่ือขอรับการ
พิจารณา  
 

ภายใน 
6 เดือน 
นับตั้งแต 
วันประกาศ 
รายชื่อ 
ผูได 
รับการ
คัดเลือก 
 

- ผู ข อ รั บ ก า ร
คัดเลือก 
 

 4. ผูขอรับการคัดเลือก  
จัดสงผลงานฉบับสมบูรณ 
เสนอกลุมพัฒนาวิชการปศุสัตว 
เพ่ือขออนุมัติเลขทะเบียนวจิัย/
วิชาการ 

 

 5. ผูขอรับการคัดเลือก  
จัดทําบันทึกแจงเวียนมาตรการ
ปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ
เก่ียวกับผลงานของบุคคลในการ
ขอรับการประเมิน พรอมแนบ
ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบผลงาน
ของผูขอรับการประเมิน  

 

 6. ผูขอรับการคัดเลือก  
จัดสงผลงานฉบับสมบูรณ 
ถึงกองการเจาหนาท่ี  
ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันท่ีมี
ประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกฯ พรอมแบบประเมิน
คุณสมบัติของบุคคลและผลงานท่ี
แกไขตามท่ีกองการเจาหนาท่ีแจง   

 

ภาพท่ี 8 ข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ของผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง 
      ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง 

ประกาศรายช่ือ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
 

ผูขอรับการคดัเลือก 
จัดทําและจัดสงผลงาน 

เสนอคณะกรรมการวิชาการ 
ของหนวยงาน 

ผูขอรับการคดัเลือก 
แจงเวียนมาตรการปองกันและ

ลงโทษผูแจงขอมูลเท็จฯ 

ผูขอรับการคดัเลือก 
จัดทําและจัดสงผลงาน 

เสนอกลุมพัฒนาวิชาการปศุสตัว 

ผูขอรับการคดัเลือก 
จัดสงผลงานฉบับสมบูรณ 

เสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ผาน กองการเจาหนาท่ี 

47



การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ในชวงเปลี่ยนผาน             
ของการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ี ก.พ. ใชอํานาจตามบทเฉพาะกาล            
ใหสวนราชการนําหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดกับพระราชบัญญัตินี้                
เพ่ือความตอเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ซ่ึงผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงาน ไดศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ี ก.พ. กําหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติ            
จากหนังสือเวียนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดนํามาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
ของกรมปศุสัตว ตลอดมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน และในระหวางท่ีผูศึกษาไดจัดทําคูมือแสดงข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการเพ่ือใชเปนแนวทางใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี และผูขอรับการคัดเลือกเขารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
ใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ฉบับนี้ ก.พ. ไดออก กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือ
ตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เนื้อหาในคูมือฉบับนี้จึงไดกลาวถึงเฉพาะข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และ
กรณีการรับเงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว ท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด              
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว     
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562                
สําหรับการดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
กําหนดให อ.ก.พ.กรม ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประเมินบุคคลและผลงาน                
เพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ซ่ึงมีผลทําใหวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว มีบางประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตหลักการยังคงเดิม                 
(ยกเวนกรณีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือรับเงินประจําตําแหนง ยังคงใชหลักเกณฑและวิธีการ             
ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ตามเดิมจนกวา ก.พ. จะมีการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเปนอยางอ่ืน) และเม่ือ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว เปนท่ีเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศดังกลาวเพ่ือจะไดปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง ในการนี้ ผูศึกษา ไดสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน           
เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ท่ี ก.พ. 
กําหนด ในหนังสือ ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 และเปรียบเทียบใหเห็นเนื้อหา          
ในประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูขอรับการคัดเลือกฯ สามารถใชคูมือฉบับนี้เปนแนวทาง
ดําเนินการตอไปไดอยางถูกตอง โดยไมขัดแยงกับหลักเกณฑและวิธีการใดๆ ท่ี ก.พ.กําหนด โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 8 ดังนี ้
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

ลําดับท่ี หลักเกณฑและวิธีการ (เดิม) 
(ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

หลักเกณฑและวิธีการ (ใหม) 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564) 

คําอธิบาย 

ก. ขอระเบียบและกฎหมาย 

 
 

 
ใชหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด  
ในหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10  
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
 

 
ใชหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด ดังนี้ 
 1. กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวง 
หรือกรม พ.ศ.2564 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการ 
พลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ก.พ. กําหนดใหยกเลิก
การใชหลักเกณฑและ
วิธีการเลื่อนฯ ในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1006/ว 10   
ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2548  
และกําหนดใหใช
หลักเกณฑและวิธีการ 
ตามสํานกังาน ก.พ.  
ท่ี นร 1006/ว 14  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 
2564 
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ลําดับท่ี หลักเกณฑและวิธีการ (เดิม) 
(ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

หลักเกณฑและวิธีการ (ใหม) 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 

2564) 

คําอธิบาย 

ข. ผูพิจารณาคัดเลือก  
1. ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564  

ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ โดยมีองคประกอบดังนี้ 
1. อธิบดีกรมปศุสัตว ประธานกรรมการ  
2. รองอธิบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานท่ีมีตําแหนงวาง กรรมการ 
3. ผอ.สํานัก/กอง/หนวยงานท่ีมีตําแหนงวาง กรรมการ 
4. ผอ.กองการเจาหนาท่ี กรรมการและเลขานุการ 
5. หัวหนากลุมสรรหาฯ ผูชวยเลขานุการ 

 
 

กําหนด ใหอ.ก.พ.กรมปศุสัตว แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
โดยมีองคประกอบดังนี้ 

1. ประธาน : รองอธิบดี 
2. กรรมการ : ผอ.สํานัก/กอง/หนวยงาน 

ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
และผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

3. เลขานุการ : หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 

ปรับองคประกอบ 
ของคณะกรรมการ 
ประเมินบุคคล 
ใหสอดคลอง 
กับ ว 14/2564 

2. ผูพิจารณาคัดเลือกบุคคล แบงตามกรณีของการเลื่อนฯ ดังนี้ 
1. กรณีท่ี 1. อธิบดีกรมปศุสัตว เปนผูพิจารณาคัดเลือก  
2. กรณีท่ี 2  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 

- คงเดิม   
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ลําดับท่ี หลักเกณฑและวิธีการ (เดิม) 
(ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

หลักเกณฑและวิธีการ (ใหม) 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564) 

คําอธิบาย 

ค. รายละเอียดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล 
 ข้ันตอนและวิธีการ 

 กรณีท่ี 1 : ตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับ
ระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน 
1) กองการเจาหนาท่ี สํารวจรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
    (ดําเนินการปงบประมาณละ 3 รอบ) 
2) แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
3) แจงใหผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก     
4) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    เสนออธิบดีกรมปศุสัตว พิจารณาคัดเลือกบุคคล 
5) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
6) แจงผูไดรับการคัดเลือกสงผลงานเขารับการประเมิน 
    ภายใน 6 เดือนนับแตวันมีประกาศ 
 กรณีท่ี 2 : ตําแหนงท่ีไมใช กรณีท่ี 1 
1) กองการเจาหนาท่ีสํารวจตําแหนง 
2) กรมปศุสัตว ประกาศรับสมัครบุคคลฯ  
3) แจงใหผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก     
4) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกบุคคล 
5) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
6) แจงผูไดรับการคัดเลือกสงผลงานเขารับการประเมิน 

 

- สําหรับข้ันตอนและวิธีการยังคงดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ (เดิม)  
ในประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
แตเอกสารขอรับการคัดเลือก จะมีการปรับรูปแบบ 
และมีองคประกอบเพ่ิมข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการ (ใหม) 
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 
2564 
 

-อาจมีการปรับปรุง 
แบบประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคลและผลงาน 
(เอกสารหมายเลข 1-4 ) 
ใหมีองคประกอบ
ครบถวน  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ 
(ใหม) ท่ี ก.พ. กําหนด 
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ลําดับท่ี หลักเกณฑและวิธีการ (เดิม) 
(ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

หลักเกณฑและวิธีการ (ใหม) 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564) 

หมายเหตุ 

ง. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะขอรับการประเมินบุคคล 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน 

    กําหนดตําแหนง หรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2. มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง        
    ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับท่ีจะแตงตั้ง 
 
 
สามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน 
มาขอนับเปนระยะเวลาเก้ือกูลไดแตตองมีตนทุนอยางนอย 1 วัน 
 
3. กรณีนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงสายงานวิชาการ/วิชาชีพ 
 ใหพิจารณานับได ตามขอเท็จจรงิของลักษณะงานท่ีนํามาขอนับ ดงันี ้
    3.1 สายงานท่ีจัดอยูกลุมตําแหนงเดียวกับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งใหนับระยะเวลาไดเต็มจํานวน 
    3.2 สายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกับตําแหนงท่ี
จะแตงตั้ง ใหนับระยะเวลาไดไมเกินรอยละ 80 ของระยะเวลา
ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 
4. กรณีนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจาก
ระดับ 1 และ 2 ใหพิจารณานับไดตามขอเท็จจริงของลักษณะ
งานท่ีนํามาขอนับแตไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา โดยให 
พิจารณานับไดเฉพาะ ผูท่ีเคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด  
    ตําแหนง หรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2. มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายท่ีจะแตงตั้ง 
    ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับท่ีจะแตงตั้ง 
    เพ่ิมระยะเวลาข้ันต่ําสําหรับระดับชํานาญการพิเศษ 
    ตามคุณวุฒิของบุคคล อีก 2 ป 
สามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน 
มาขอนับเปนระยะเวลาเก้ือกูลไดโดยไมตองมีตนทุน 
 
3. กรณีนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ใหพิจารณานับไดตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีนํามาขอนับ 
ไมไดกําหนดเกณฑในการนับ 
 
 
 
 
4. กรณีนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ใหพิจารณานับไดตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีนํามาขอนับ 
แตไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา 
ไมไดกําหนดคุณสมบัติของการดํารงตําแหนงท่ีจะนํามานับ 

1. ตามหลักเกณฑเดิม 
(ว 10/2548)กําหนดใหมี
ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง
ตําแหนงในสายงานเดียวกับสาย
งานท่ีจะแตงตั้งอยางนอย 1 วัน 
เปนตนทุน 
สวนหลักเกณฑใหม 
(ว 14/2564) 
กําหนดวาไมตองมีตนทุน 
2. ตามหลักเกณฑเดิม 
(ว 10/2548) กําหนดวากรณกีาร
นําระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีเริม่ตนจากระดบั 1 
และ 2 มาขอนับเปนะยะเวลาเกือ้กลู 
ใหพิจารณานับไดเฉพาะ ผูท่ีเคย
ดํารงตําแหนง 
ต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป เทาน้ัน  
หลักเกณฑใหม (ว 14/2564) 
ไมไดกําหนดจึงสามารถ 
นําระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหนง
ประเภทท่ัวไปมานับไดท้ังหมด 
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บทที่ 4 
สรุปผล ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
  คูมือทางวิชาการฉบับนี้ ผูศึกษาไดสรุปผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงิน
ประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว และชี้แจงปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนะ            
จากการดําเนินการท่ีผานมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนงของกรมปศุสัตว  

1. สรุปผล 
   กรมปศุสัตว ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง     
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด และตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญ
การพิเศษและการรับเงินประจําตําแหนง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 โดยสามารถสรุปข้ันตอนและการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ            
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง เพ่ือเปนแนวทางใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี และผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และขอรับเงินประจําตําแหนง สามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง ดังนี้ 
  1. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
      1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด
เปนตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงนั้นอยู และกรณีการรับเงิน
ประจําตําแหนง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี มีข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคล 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สํารวจขอมูลผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
   2. แจงผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   3. แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
   4. รวมรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนออธิบดีกรมปศุสตัว 
   5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
   6. แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
    1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1  
และการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 
   1. สํารวจขอมูลตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 1.1 และตําแหนงวาง 
   2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
   3. แจงผูมีคุณสมบัติฯ สงเอกสารขอรับการคัดเลือก 
   4. รวบรวมขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
   5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
   6. แจงผูไดรับการคัดเลือกจัดสงผลงานเขารับการประเมิน 
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2. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน            
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงิน
ประจําตําแหนง ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1 – 4) 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดสงผลงานเขารับการประเมิน 

2. ปญหาและอุปสรรค 
  จากการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ  และการรับเงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว   
ผูศึกษาไดพบปญหา อุปสรรค และความยุงยากท่ีเกิดจากการดําเนินการ ดังนี ้
  1. หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ จะไดรับการกําหนดไวใน 2 ลักษณะ 
เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติ คือ กําหนดวิธีปฏิบัติไวในพระราชบัญญัติและในหนังสือเวียน โดยเฉพาะ
หนังสือเวียนนั้น ท่ีผานมามีจํานวนมาก ดังจะไดเห็นจากชวงเปลี่ยนผานของการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ี ก.พ. ใชอํานาจตามบทเฉพาะกาลใหสวนราชการนําหลักเกณฑและ
วิธีการตามกฎหมายเดิมมาใชบังคับไปพลางกอนนั้น พบวามีหนังสือเวียนจํานวนหลายสิบฉบับท่ีสวนราชการ           
ตองนําไปใชปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ สงผลใหเกิดความสับสนและความเขาใจคลาดเคลื่อน 
  2. ในระหวางท่ีผูศึกษาไดศึกษาหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะ     
เขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ               
ตามท่ี ก.พ. กําหนด ในหนังสือ ท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และสรุปเปนข้ันตอนและ
วิธีการในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เพ่ือจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ           
ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564 แจงวา ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการ
เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ 
ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 และหนังสือ ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 กันยายน 
เปนตนไป ผูศึกษาจึงตองศึกษาและทําความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว เพ่ือใหการจัดทําคูมือฉบับนี้   
มีเนื้อหาและมีหลักในการดําเนินการท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการใหมท่ี ก.พ.กําหนด และไดทําการ
สรุปสาระสําคัญในประเด็นตางๆ ท่ีเปลี่ยนไปจากหลักเกณฑและวิธีการเดิม ไวในคูมือฉบับนี้ดวยแลว 
  3. ผูขอรับการคัดเลือก ขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการคัดเลือกบุคคล และจัดทํา
เอกสารขอรับการคัดเลือกไมครบถวนตามองคประกอบท่ีกําหนด ทําใหไมสามารถดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลตอไปได การติดตอผูขอรับการคัดเลือกเปนรายบุคคลทําใหกระบวนการคัดเลือกบุคคลมีความลาชา      
  4. ไมมีแนวทางในการจัดทําเอกสารขอรับการคัดเลือกสําหรับผูขอรับการคัดเลือกท่ีไดรับ
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานอ่ืน ทําใหผูขอรับการคัดเลือกไมทราบวิธีการดําเนินการท่ีถูกตอง          
ในสวนของการขอรับการพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีไปปฏิบัติราชการ         
และผลงานท่ีจะนําเสนอไมไดรับการพิจารณารับรองจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด 
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3. ขอเสนอแนะ 
  ผูศึกษา มีขอเสนอแนะในการแกปญหาท่ีพบจากการดําเนินการ ดังนี้ 
      1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ควรศึกษา หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน             
ในกระบวนการคัดเลือกบุคคล สรุปรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการการดําเนินการในการคัดเลือกบุคคล             
โดยแบงตามกรณีของการตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เพ่ือลดความสับสน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธสําหรับเผยแพรแนวทางการดําเนินการและการจัดทําเอกสาร
ขอรับการคัดเลือก เพ่ือใหผูขอรับการคัดเลือกมีความรูความเขาใจในกระบวนการคัดเลือกบุคคล สามารถจัดทํา
เอกสารขอรับการคัดเลือกไดอยางถูกตอง มีองคประกอบสําหรับการพิจารณาครบถวนตามท่ีกําหนด  

3. สรางกลุมไลน โอเพนแชท (Line OpenChat) จากแอพพลิเคชัน ไลน สําหรับการติดตอกับ           
ผูขอรับการคัดเลือก เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม ของผูขอรับการคัดเลือก
ท้ังหมดในแตละรอบไดโดยไมตองตอบเปนรายบุคคล เปนการลดระยะเวลาท่ีใชดําเนินการในข้ันตอน             
การรวบรวมขอมูลตรวจสอบคุณสมบัติ ทําใหกระบวนการคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. จัดทําแนวทางการดําเนินการสําหรับผูขอรับการคัดเลือกท่ีไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ในหนวยงานอ่ืน และหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย ทําใหผูขอรับการคัดเลือกสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง          
ในสวนของการขอรับการพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีไปปฏิบัติราชการ 
และนําผลงานเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน และมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานตนสังกัด  
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- ตัวอยาง - 
 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

เพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

 

  ดวย กรมปศุสัตว จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.             
ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2548 และประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ดังนี้  

  1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือตําแหนง ตําแหนง
เลขท่ี 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ) 
 

78 กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
กองการเจาหนาท่ี 

2 นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมการเงิน) 
 

112 กลุมการเงิน 
กองคลัง 

3 นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสารสนเทศและ
ขอมูลสถิติ) 
 

767 กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมคอมพิวเตอร 
และระบบเครือขาย) 
 

771 กลุมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือตําแหนง ตําแหนง

เลขท่ี 
สังกัด 

5 นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสัตวทดลอง) 

1239 กลุมสัตวทดลอง 
สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว 

6 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการ 
กองผลิตภัณฑสัตว) 
 

4863 ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว 
กองสงเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว 

7 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสัตว) 
 

1539 กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตว 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

8 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
 

1938 สวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
สํานักงานปศุสัตวเขต 4 

 

9 ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการสัตวบาล
ชํานาญการพิเศษ) 

2022 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี 5 
สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

10 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 2147 สวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
สํานักงานปศุสัตวเขต 7 

11 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 2280 สวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
สํานักงานปศุสัตวเขต 9 

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติฯ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ          
ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  
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  3. การสมัครเขารับการคัดเลือก 
      3.1 กรณีสมัครดวยตนเอง (สําหรับหนวยงานสวนกลาง ยกเวน สํานักงานปศุสัตวเขต)      
ใหยื่นเอกสารหมายเลข 1 - 4 และเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลพรอมหนังสือนําสง จํานวน 5 ชุด 
(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด) ลงรับท่ีกองการเจาหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
ในวันและเวลาราชการ  
      3.2 สําหรับสํานักงานปศุสัตวเขต/จังหวัด กรุณาจัดสงเอกสารทางไปรษณียเทานั้น โดยใหจัดสง
เอกสารหมายเลข 1 - 4 และเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล จํานวน 5 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด) 
พรอมหนังสือนําสง จาหนาซองถึง กองการเจาหนาท่ี  กรมปศุสัตว เลขท่ี 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 และจะถือวันท่ี ท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายเปนสําคัญ 
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะไมรับพิจารณา 

  หากมีความประสงคจะจัดสงเอกสารดวยตนเอง ใหยื่นเอกสาร ลงรับท่ีสํานักงานเลขานุการกรม 
ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 

  ท้ังนี้ ขอใหผูสมัครฯ จัดทําเอกสารหมายเลข 1 - 4  ตามแนวทางในประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว    
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 พรอมท้ังจัดสงไฟลเอกสารดังกลาว  
ในรูปแบบเอกสาร word ทางอีเมล dldw10.2563@gmail.com (ตั้งชื่อไฟลดวยชื่อและนามสกุล) 

  อนึ่ง ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เบอรโทรศัพท 0 2653 4436 และ
สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต กองการเจาหนาท่ี http://person.dld.go.th 

  4. เอกสารท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย 
      4.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
      4.2 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลัง(เอกสารหมายเลข 2) 
      4.3 ชื่อผลงานท่ีจะขอรับการประเมิน (เอกสารหมายเลข 3) 
       4.4  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 4) 
       4.5  ตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวของกับลักษณะงานของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (กรณีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑ ท่ี อ.ก.พ.กําหนด และตองนําระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเก้ือกูล)  
       4.6  แบบตรวจเอกสารประกอบการสมัครขอรับการคัดเลือกฯ  ในสวนของขอ 3 แบบประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4) โดยผูสมัครฯ ใสเครื่องหมาย    ในขอท่ีตรงกับขอเท็จจริง 
      4.7 หนังสือรับรองแบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) หรือเอกสารแสดง 
การเสนอผลงานเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน และไดรับอนุมัติใหจัดทําผลงานแลว 

  5. วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน      
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรมปศุสัตวกําหนดในประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 

  6. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก 
      ผูไดรับการคัดเลือกฯ คือ ผูท่ีไดรับคะแนนรวมสูงสุด และมีคะแนนในแตละองคประกอบ   
ไมนอยกวารอยละ 70 คะแนน หากมีกรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกไดรับคะแนนรวมเทากัน อธิบดีกรมปศุสัตว      
จะเปนผูพิจารณาชี้ขาด 

7.การประกาศ... 
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  7. การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
      กรมปศุสัตว จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมท้ังชื่อผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมเคาโครงเรื่อง 
สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) อยางเปดเผย ทางเว็บไซต          
กองการเจาหนาท่ี http://person.dld.go.th/ 
      โดยกองการเจาหนาท่ีจะแจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบและดําเนินการจัดสงผลงาน        
เพ่ือเขารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ตอไป 

      ท้ังนี้ เปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน
พรอมท้ังเคาโครงผลงานและสัดสวนของผลงานไมตรงกับขอเท็จจริง หรือเปนกรณีการอางและคัดลอกผลงาน
ของผูอ่ืน จะตองดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 
เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมินบุคคล 

ประกาศ ณ  วันท่ี         พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายสรวิศ ธานีโต) 
   อธิบดีกรมปศุสัตว 
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- ตัวอยาง - 
แบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) 

ปงบประมาณ 2563 

ช่ือโครงการวิชาการ       การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภท 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 

หนวยงานรับผิดชอบ  กองการเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสืบ  เชี่ยวชาญ   สัดสวนการปฏิบัติงาน 80% 

นายวิชา ชํานาญ   สัดสวนการปฏิบัติงาน 20% 

1. ลักษณะโครงการวิชาการ
  ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ/กรมปศุสัตว ระบุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ .ศ .  2560 -2564 โดย มุง เนน ใหบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณมีความเปนมืออาชีพ ควบคู คุณธรรม นําการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ของกรมปศุสัตว 
สอดคลองในประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร ท่ี  1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 
        เ พ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตรและสหกรณ 

- ยุทธศาสตร ท่ี  3 สรางและพัฒนาเครือขายดานวิชาการและความเปนเลิศ 
          ในดานการเกษตรตางประเทศ  

- ยุทธศาสตร ท่ี  4 เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร 

2. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565
ในยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561-2565 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็ง

ใหกับบุคลากรภาคการปศุสัตว เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูวิจัยและพัฒนาตอยอดองคความรู ภูมิปญญา กับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการในทุกมิติ และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการปศุสัตวไทย 
สนับสนุนการเตรียมความพรอมดานองคความรูเพ่ือเปนฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงพาณิชยและกระบวนการผลิต 
โดยใหความสําคัญและสงเสริมการวิจัยของเหลานักวิชาการภายในประเทศ หนวยงานภาครัฐ 

3. แผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตวปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2563 ในมิติ ท่ี  1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) ประเด ็น
ยุทธศาสตรที ่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื ่อใหไดมาและรักษาไวซ่ึง “คนเกง คนดี 
มีจิต สาธารณะ” เขาสูกรมปศุสัตว ตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ 2.2 : เพ่ือสรางความตอเนื่องในการบริหาร
ราชการอยางเปนระบบ ตัวชี้วัด 2.2.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการบริหาร
ราชการ (Succession Plan)  

  ความสอดคลองกับแผนแมบทหรือโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยของสํานัก/กอง/ศูนยฯ ระบุ.......-..... 

  การศึกษารวมกับหนวยงานอ่ืน ระบุ.........-.......... 
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2.  ความสําคัญและท่ีมา 
  2.1 ความสําคัญ 
   ดวยเหตุท่ีกรมปศุสัตว เปนองคกรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานปศุสัตวอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย มีทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว ท่ีครอบคลุมท้ังบุคลากรกรมปศุสัตว เกษตรกร อาสาปศุสัตว และ
ผูประกอบการ ซ่ึงจะตองมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในเรื่องท่ีเก่ียวของอยางแตกตางและ
หลากหลาย ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว หรือ บุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานปศุสัตว        
จึงเปนฟนเฟองท่ีสําคัญอยางยิ่งยวดตอภารกิจของกรมปศุสัตว โดยเฉพาะขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ผูเชี่ยวชาญ ผูซ่ึงเปนผูมีความรู ความชํานาญ ในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะอยางลึกซ้ึง 
เชน ผูเชี่ยวชาญดานพันธุโคนม ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหอาหาร ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตวัคซีนโรคปากและ   
เทาเปอย ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว เปนตน ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับกรมปศุสัตวอยางสูงสุดได          
แตจากแนวโนมของจํานวนประชากรผูเชี่ยวชาญในกรมปศุสัตว จากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราการ
เกษียณอายุราชการและรองรับภารกิจในอนาคตของกรมปศุสัตว ระบุวาอัตรากําลังขาราชการในระยะ 10 ป 
(ปงบประมาณ 2561-2571) จะมีขาราชการเกษียณท้ังสิ้น 1,915 คน (กรณีท่ีไมไดรับคืนอัตราเกษียณ)   
คิดเปนรอยละ 40.68 ของขาราชการปจจุบัน ซ่ึงจํานวนขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ของกรมปศุสัตวในป พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 31 คน จะมีผู เกษียณอายุราชการในระยะ 10 ป 
(ปงบประมาณ 2561-2571) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ของจํานวนตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวาองคความรู ความเชี่ยวชาญ ท่ีแตกตางหลากหลาย  
ในดานปศุสัตวจะสูญหายไปในชวงระยะเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานปศุสัตวของ
กรมปศุสัตวในระยะยาวได ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงควรจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เขามาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เปนการทดแทนตําแหนงผูเชี่ยวชาญท่ีวางลงจากการ
เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต พรอมสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถ เขามาทดแทนในตําแหนง
ท่ีวางไดอยางเหมาะสม เปรียบเสมือนการคัดนักกีฬาเพ่ือลงแขงขันนัดอุนเครื่อง หรือลงแขงขันในรอบแรกๆ 
จนถึงรอบ Semi-final หรือเปนการเตรียมตัวบุคคลไวกอนอยางนอย 2 – 3 ป เพ่ือจัดเตรียมและพัฒนา
ขาราชการตามทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
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 2.2 ตรวจเอกสาร/เอกสารอางอิง 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
   2. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565 
   3. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard) 
   4. คูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน  
   5. การวางแนวทางกาวหนาในสายอาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
   6. โครงสรางกรมปศุสัตว และกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว ปงบประมาณ 2562  
   7. ขอมูลขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปงบประมาณ 2562 
   8. มาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.พ. 
   9. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมปศุสัตว 
  2.3 วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหกรมปศุสัตวมีแนวทางดําเนินการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
   2. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจของขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ใหมีความเขาใจใน
กระบวนการของการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี มี
ผลงานใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป 
   3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถดําเนินการ
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
   ผู ศ ึกษากําหนดขอบเขตของตําแหน งที ่จะศ ึกษาการจ ัด ทําแผนส ืบทอดตําแหน ง 
(Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี ่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เปนตําแหนง
ตนแบบกอน โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 
   1. หลักการของการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
   2. สถานการณดานกําลังคนของกรมปศุสัตว  
   3. กรอบแนวคิดการทําจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  
   4. แผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว  
       4.1 การเลือกตําแหนงเปาหมาย 
       4.2 การกําหนดเกณฑการคัดเลือก 
       4.3 การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 
       4.4 การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ 
       4.5 การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา    
 4.  วิธีการศึกษา 
   1. ศึกษา ระเบียบ หนังสือเวียน คูมือ ทฤษฎี และรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวของ 
   2. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล การสืบทอดตําแหนงในภาคราชการ 
   3. การจัดทําข้ันตอนการดําเนินการของแตละกระบวนการ 
   4. การสรุปการดําเนินการ และขอควรปฏิบัติของแตละกระบวนการ  
   5. การสรุปปญหา อุปสรรค และการจัดทําขอเสนอแนะของแตละกระบวนการ 
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5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ 2563 
6.  งบประมาณ 
   -  
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. กรมปศุสัตวมีระบบการเตรียมความพรอมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางใน
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) สําหรับตําแหนงอ่ืนๆของกรมปศุสัตว เพ่ือสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการท่ีมีความโปรงใส ทันตอยุคสมัย และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเปนท่ียอมรับ 
   2. ขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว มีความเขาใจในกระบวนการของการสืบทอดตําแหนง 
(Succession Plan) เพ่ือสามารถวางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตน ดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง 
คนดี มีผลงาน ใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป    
   3. ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทและสายงานอ่ืนๆ ไดอยางครบถวน ถูกตอง ซ่ึงจะชวย
ลดระยะเวลาในการทํางาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคาสูงสุด 
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- ตัวอยาง - 
 

หนังสือรับรอง 
แบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) 

 
 คณะกรรมการวิชาการ......................... ไดพิจารณาแบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) 
ของ นายซ่ือสัตย สุจริต ในการประชุมครั้งท่ี..............วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ..............          
โดยผูขอรับการประเมินไดจัดสงแบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper )  เรื่อง การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
(Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 
 
  (        ) ผาน 
  (        ) ไมผาน ระบุเหตุผล..................................................................................... 

(        ) อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
 
 

 (ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ 
(นายอํานวย  สํานักกองและเขต) 

ผูอํานวยการกอง........................................... 
 
 

  
(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ 
             (นายบริหาร  ท่ัวไป)                    (นายวิชาการ ชํานาญการพิเศษ) 
           เจาพนักงานธุรการอาวุโส         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ 
               (นายวิชา ชํานาญการ)                (นายสืบ เชี่ยวชาญ) 
         นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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คําอธิบาย 
 เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน มีดังนี้ 
 1. หนังสือรับรองแบบขอเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper)  
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 3. หนังสือถึงกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว ขอเลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย  
 4. เอกสารแสดงเลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย จากกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบประเม ินคุณสมบัต ิของบุคคล 

ช่ือ  นายสมชาย การเกษตร 
 

ตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 1234 
 

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

อัตราเงินเดือน 34,000 บาท        (ปงบประมาณ 2561) 

 ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง (หากเปนผูสงผลงานในระดับปก.เปน ชก. หรือชก.เปน ชพ.)

ขอพิจารณาการรับเงินประจําตําแหนง (เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ ชก.)  

ตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 1234 
   

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตวัอยา่ง การจดัทาํเอกสารหมายเลข 1-4 

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน หลังจากไดรับการคัดเลือก 

ตรวจสอบอัตราเงินเดือน และแกไขอัตราเงินเดือนและปงบประมาณ ใหเปนปจจุบัน 
ตามตัวอยาง นายสมชาย สงเอกสาร 1-4 เขารับการคัดเลือก วันท่ี 12 มิ.ย. 2560 เม่ือจะสง ผลงานเขา
รับการประเมิน ตองปรับแกไข เปนอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2560 (ปงบประมาณ 2561)  
 

หรือ นายสัตวแพทยชํานาญการ 

- ตัวอยาง -
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สวนท่ี 1 แบบพิจารณาคุณสมบ ัต ิของบุคคล 
 
 

ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 
 
1. ช่ือ นายสมชาย  การเกษตร 

2. ตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 1234 

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ดํารงตําแหนงในระดับเม่ือ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน                               34,000 บาท (1 ต.ค. 2560) 

อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว              32,200 บาท (1 ต.ค. 2559) 
 
3.  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง    นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

ตําแหนงเลขท่ี 1234 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร กรมปศุสัตว 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
4.  ประวัติสวนตัว 

เกิดวันท่ี  20 ธันวาคม  2520 

อายุราชการ  13   ป   3  เดือน 
 
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท ี่สําเร็จการศ ึกษา สถาบัน 
 

สัตวแพทยศาสตร       2544     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
6. ใบอนุญาตประกอบอาช ีพ 
 ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง    เลขท่ี 01-5555/2544 
 วันออกใบอนุญาต  6 ก.ค. 2557    วันหมดอายุ  5 ก.ค. 2562 

7. ประวัติการรับราชการ 

 วัน เด ือน ป         ตําแหนง           อ ัตรางินเดือน    สังกัด 

      2  ก.พ. 2548          นายสัตวแพทย 4                9,300                 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
               สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 
   3  พ.ค. 2549          

 
นายสัตวแพทย 4   9,500                 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 

          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร

 1 

  

 แกไขเงินเดือนใหเปนปจจุบัน 
  ตรงตามหนาปก และเงินเดือน
ปงบประมาณท่ีแลวใหถูกตอง 
   
 

ตรวจสอบวันหมดอายุ วันท่ีสงผลงานเขารับการประเมิน เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา  
ใบอนุญาตจะตองยังไมหมดอายุ หากหมดอายตุองตอใหเสร็จเรียบรอยกอนสงผลงาน มเิชนน้ันจะ
ดําเนินการประเมินผลงานไมได เน่ืองจากเอกสารประกอบการประเมินไมครบถวนสมบูรณ  
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ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

7. ประวัติการรับราชการ (ตอ) 

วัน เด ือน ป    ตําแหนง อ ัตรางินเดือน  

 
 
 
       
สังกัด 

   2  ก.พ. 2550   นายสัตวแพทย 5 11,000              สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 

 

 

 
                                                                                                 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร  

   11 ธ.ค. 2551               นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 

  11,400              สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
    

 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
         1  ต.ค. 2553              นายสัตวแพทยชํานาญการ    13,000   สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร   
     1 ก.พ. 2557               นายสัตวแพทยชํานาญการ    24,000           กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
     26 ส.ค. 2559     นายสัตวแพทยชํานาญการ    28,000   กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
     1 ต.ค. 2560      นายสัตวแพทยชํานาญการ    34,000    กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร  
   8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน  

     ป    ระยะเวลา         หลักสูตร               สถาบัน 

   2550 10 - 12  ก.พ. 

 

การพัฒนาสุขภาพสัตว                สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี 3 

       (3 วัน)   กรมปศุสัตว 

   2551 8 - 12 พ.ย.  การควบคุมโรคปากและเทาเปอย  สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

 

 
      (5 วัน)         กรมปศุสัตว 

    ..........  

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

 

 

 2 

 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 

 หลักสูตรและสถาบัน (หากใชตัวยอมา ใหแกไขเปนชื่อเต็ม)  เชน 
สนง.ปศข. 3 ใหใชเปนชื่อเต็ม สํานักงานปศุสัตวเขต 3 
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ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ตอ) 
     ป 
 
 
 

 ระยะเวลา   หลักสูตร                                      สถาบัน   
      

               
  2559   14 มิ. ย.            

     
การพัฒนาระบบฐานขอมูล        ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

                     
 

                     
                                                                                                  

 (1 วัน)                  ดานการปศุสัตว                      กรมปศุสัตว  

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน สรุปเปนขอๆ ได ดังนี้ 

        9.1 มีประสบการณในการทํางานวิจัย/วิชาการ 13  ป มีผลงานวิจัย/วิชาการ ท้ังหมด จํานวน 8 เรื่อง  
เปนหัวหนาโครงการ จํานวน 4 เรื่อง ผูรวมปฏิบัติงาน จํานวน 3  เรื่อง และมีบทความ/ตํารา/คูมือ จํานวน 1 เรื่อง 

      1) ผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเปนหัวหนาโครงการ ดังนี้   
  (1) ..................................................................................................  
  (2) การวินิจฉัยและควบคุมโรคปากและเทาเปอยในจังหวัดสุรินทร  ป 2559   
  (3) ....................................................................................................  
  (4) .................................................................................................... 
       2) ผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเปนรวมดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ..................................................................................................  
  (2) ....................................................................................................  
  (3) ....................................................................................................  
       3) บทความ/ตํารา/คูมือ ดังนี้ 
    - ....................................................................................................  

          9.2 ประสบการณในหนาท่ีรับผิดชอบ 
        1) .......................................................................................................................................... 
        2) ........................................................................................................................................... 
        3) .................................................................................................................................... 
        4) .................................................................................................................................... 

   9.3 กรรมการ/อนุกรรมการ/บรรณาธิการ 
             1) เปนคณะทํางานควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอย ตามคําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
ท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2551 
       2) ........................................................................................................................................... 
       3) .................................................................................................................................... 
       4) .................................................................................................................................... 
               5) .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 

 3 

 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 

 ระบุชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน/โครงการ ตามคําสั่งของหนวยงาน และลงวันท่ี 
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ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ตอ) 

      9.4 ท่ีปรึกษา/วิทยากร/ผูสอน 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 
    3) .................................................................................................................................... 
    4) .................................................................................................................................... 

      9.5 การไดรับรางวัลวิจัย/วิชาการ 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 

      9.6 อ่ืน ๆ 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
    ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                                          ลงชื่อ................................................ 
                      (นายสมชาย  การเกษตร) 
                      วันท่ี  12 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

ขอ 9.3 - 9.6 ถาไมมีขอมูลภายใตหัวขอดังกลาวไมตองใสท้ังหัวขอ  

 

 

 

 

 

 

 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
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ตอนท ี่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

 1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (  )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (  )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถากําหนดไว)
     (  )  ตรงตามท่ีกําหนด 

      (  )  ไมตรงตามกําหนด 

 3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

     (  )  ตรงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (  )  ไมตรง แตจะครบกําหนดในวันท่ี ...................................... 

 4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง (ใหรวมถึง 
      การดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย)

   (  )  ตรงตามท่ี ก.พ. กําหนด

 (  )  ไมตรง 

 (  )  สั่งใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณา  

 (  ) ......................................... 

 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง)

     (  )  ต่ํากวาข้ันต่ํา 

      (  )  เทากับข้ันต่ํา 

      (  )  สูงกวาข้ันต่ํา 

สรุปผลการตรวจสอบค ุณสมบัต ิของบุคคล 
     (  )  อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
     (  )  อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได แตจะตองใหคณะกรรมการคัดเลือก 

      (  )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล .............................................................................)

 

 

 
 

 

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

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

วันท่ี ........../.........................../................. 

 5 

 เอกสารตอนท่ี 2  นี้ ใหถายสําเนาเอกสาร เนื่องจาก 
 ผอ.กกจ. ไดลงนามตรวจสอบเรียบรอยแลวโดยขอให
ตรวจสอบวันท่ีลงนามและการเช็คเครื่องหมาย √ หนา
ขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติกรอกมาดวยทุกครั้ง 
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สวนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ช่ือ นายสมชาย  การเกษตร 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
 

 

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 

 

20 

 

........... 

-  เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของอยางมี 
  

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
  

      -   พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา หรือ   

 ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุง   

 ใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบวามีปญหา หรือขอผิดพลาด ก็พยายาม   

แกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหา เชนนั้นซํ้า ๆ อีก   

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม    เชน 15 ......... 

-  คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
  

      -   แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได   

-  แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน    

-  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ 
  

กาวหนาอยูตลอดเวลา   

-  สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
  

-  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
  

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 15 .......... 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ . 

- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 

-  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

-  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตัวเอง) 

 
 
 
 
 

 6 

 เอกสารสวนท่ี 2 ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 ใหถายสําเนาเอกสาร เนื่องจาก 
 ผูบังคับบัญชา ใหคะแนนไดลงนามแลว 
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ็ม 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 
 

15 
 
........... 

- รักษาวินัย   

- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน   

- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ   

  พลเรือน   

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 10 .......... 

- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ   

 และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน   

-  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน   

  โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม   

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 15 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 

 

  

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ   

- สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา   

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี   

ประสิทธิภาพ   

7. คุณลักษณะอ่ืน ๆ   เชน 10 ........... 

- การประสานงาน 

- ความเสียสละ 

ฯ ล ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 100  

 7 
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ตอนท่ี   2                               สรุปความเห็นในการประเมิน 
 

 
ความเห็นของผูประเมิน  (ผูบังคับบัญชาระดับฝาย /กลุม / สวน) 

 (   )  ผานการประเมิน 

ระดับชํานาญการ  ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 

ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 

( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 ) 

(ระบุเหตุผล)  ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

  
(ลงชื่อผูประเมิน) ............................................ 

 

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

(วันท่ี) ........../............../........... 

 

  (    )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

   ( )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................                                  

(ลงชื่อผูประเมิน)   ............................................. 

 (…………….………………..) 

   หนง)        ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

(วันท่ี) …..…./.……../………….. 

 

 8 

 ตรวจสอบการเช็คเครื่องหมาย √ ในขอมูลความเห็น
ดังกลาวเปนไปตามความเห็นของผูบังคับบัญชา 
 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ระดับกอง/สํานัก) 
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ช่ือ  นายสมชาย  การเกษตร

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  
ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีดํารงอยูในปจจุบัน 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามรถ ประสบการณ และความ  

ชํานาญงานสูงในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานสุขภาพสัตวและสุข
ศาสตรสัตว และกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบ
อํานาจ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด             
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัฒนา

สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี              
และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนด   

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาเก่ียวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานวินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตวดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว การการกัก ตรวจ ทดสอบ   
โรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว ระบบฐานขอมูลการผลิตสัตว การผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ ฯลฯ 
รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตวและ ดานสุขศาสตรสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภค   
มีความปลอดภัยม 

3. ศึกษา วิเคราะห ระบบการควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี           
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือถายทอดองคความรูดานวิชาชีพสัตวแพทยแก
เจาหนาท่ี เกษตรกร ผูเลี้ยงสัตว และประชาชนท่ัวไป 

4. ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับทางเลือกในการควบคุม ปองกัน กําจัดโรคระบาดสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาปญหาทางสุขภาพสัตวท่ีผิดปกติ เพ่ือติดตาม และสามารถแกไขปญหา
ไดอยางถูกตองทันทวงที 

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนา    
สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวแกผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ เพ่ือเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

6. รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว ผลิตสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพ่ือการวางแผนและ
ดําเนินการในการควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวในพ้ืนท่ีอยามีประสิทธิภาพ 

7. ดูแล ตรวจสอบ การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว      
โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามระเบียบของกฎหมายท่ีกําหนด 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวใน
ภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

 

             

พิมพหนาท่ีความรับผิดชอบใสในตารางใหเรียบรอย ตามตัวอยาง 
 1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน คือ หนาท่ีในตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการ 
2. หนาท่ีความรับผิดชอบตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง คือ ตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

สวนที่ 3 แบบแสดงรายละเอ ียดการเสนอผลงาน 
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ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามรถ ประสบการณ และ             
ความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานสุขภาพสัตว
และสุขศาสตรสัตว  และกําหนดเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ              
โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืน           
ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบอํานาจ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีปร ะสิทธิภ าพ  และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จ         
ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน     

ดานสุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี          
และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนด 

2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว การวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว การควบคุมปองกันและกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน การกัก ตรวจ ทดสอบโรคสัตว        
การรักษาพยาบาลสัตว ระบบฐานขอมูลการผลิตสัตว การผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ ฯลฯ เพ่ือนํามา   
เปนแนวทางในการพัฒนางานให มีประสิทธิภาพบรรลุ เปาหมายตามท่ีกําหนด และเผยแพรความรู             
ดานการสัตวแพทยด 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับระบบจัดการสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกําหนด
ทิศทางและแผนการพัฒนาสุขภาพสัตว และเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีใหปลอดโรค และผูบริโภค
ปลอดภัย 

4. ศึกษา คนควา วิจัย วิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตว ท่ีสามารถ
นําไปพัฒนางาน เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีใหไดผลผลิตสูงสุด ใหผลผลิตมีคุณภาพ          
ไดมาตรฐานสําหรับผูบริโภค 

5. ปรับปรุง ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนา
สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวแกผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ เพ่ือเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

6. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสัตว โดยการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรค   
ระบาดสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในระบบปองกันโรคและความปลอดภัยของประชาชน 

7. พัฒนา ตรวจสอบ ใหคําแนะนําดานกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวใน
ภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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ช่ือ นายสมชาย การเกษตร  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงปจจุบัน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

ลําดับท่ี ปท่ีดําเนินการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุช่ืองาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะสวนของผลงาน 
ท่ีตนดําเนินการ 

ผลงานท่ีไดนําไป 
ใชประโยชน 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

  

 
ผลการปฏิบตัิงานยอนหลัง 3 ป 

 

เอกสารหมายเลข 2 

 

ตามตัวอยางนี้ ผูขอรับการประเมินสงเอกสารหมายเลข 1-4 เขารับการคัดเลือก (ชี้ตัว)   
วันท่ี 12 มิ.ย. 2560  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ไดแก ป 2557 -2559 
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ลําดับท่ี ปท่ีดําเนินการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุช่ืองาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะสวนของผลงาน 
ท่ีตนดําเนินการ 

ผลงานท่ีไดนําไป 
ใชประโยชน 
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 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
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เรื่องท่ี 1 

1.  ช่ือผลงาน ………................................................…………………………………………………… 

     ปท่ีดําเนินการ……….…………………………………….. 

2.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 

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

3.  วัตถุประสงคในการศึกษา 

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

4.  ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ 

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

ผลงานท ี่จะขอรับการประเม ินเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 

เอกสารหมายเลข 3 

 

ตองตรงกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และตรงกับท่ีระบุในหนาปกเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 1 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และในเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 1 ท่ีเสนอ 
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………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

6. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)     

  (1) นายภาคภูมิ คนดี   สัดสวนผลงาน  80 % 
(2) นายสมชาย การเกษตร  สัดสวนผลงาน  20 % 

7.  ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ 

  (1) วางแผน    5 % 
  (2) เก็บรวบรวมขอมูล   5 % 
  (3) วิเคราะหขอมูล   5 % 
  (4) สรุปและรายงาน   5 %  

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (กรณีเปนผลงานท่ีอยูระหวางศึกษา  

    -    

9.  ระบุผลสําเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีท่ีเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จแลว) 
………………………………………………………………........................................................................………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ไมตองระบุ เนื่องจากขณะสงผลงานเขารับการประเมินผลการศึกษาเสร็จสมบูรณแลว 

5.  วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 
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ใหสรุปผลการศึกษาท่ีได เนื่องจากผลงานท่ีสงเขารับการประเมินเสร็จสมบูรณ เรียบรอยแลว

อธิบายใหชัดเจน เชน สรุปตามวัตถุประสงค แตละประเด็นไดผลการศึกษาเปนอยางไร 
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………………………………………………………………........................................................................………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                          ลงชื่อ………………………………………………….. 

           (…………………………………………………) 

                                                                                                ผูเสนอผลงาน 

          ..….…..…./…………….……….../….………. 

ใหอธิบายวา การศึกษาหรือการดําเนินการเรื่องนี้ มีความยุงยาก /ปญหา/อุปสรรค 
อะไร หรืออยางไร เชน ตองใชความรู ทักษะ ความชํานาญการดานใดบาง เปนตน 
 

10. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
 

ใหอธิบายวาผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปใชประโยชน อะไร อยางไร ตอใคร หรือหนวยงานใด 
ใหชัดเจน 
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริง 

ทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ…………………….………………… ลงชื่อ……………………………….….…. 

(…………………………………..)  (…………………………………) 

ตําแหนง……………………………..….. ตําแหนง………………………………….. 

ผูรวมดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ 
 

………../……………………./………….. …………../…………………../………… 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………………….. ลงชื่อ………………………………….. 

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

    หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว                  ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

 ............/…………………../………....            …………/…………………../………....  

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชนแผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ  ผูเสนอผลงาน   

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหนาท่ีมีลายเซ็นผูรวมดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชา 
ใหถายสําเนาเอกสารไมตองใหลงนามใหม 
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ขอเสนอแนวค ิด/วิธ ีการ เพ่ือพัฒนางานหร ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………..  

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………….………….ตําแหนงเลขท่ี…………………….…. 

สํานัก/ กอง …………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่อง………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

หลักการและเหตุผล………………………………………………………….……………………………………………….. 

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

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

บทวิเคราะห / แนวคิด / ขอเสนอ (แผนงาน / โครงการ ) ท่ีผูประเมินจะพัฒนางาน……………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ……………………………………………………………………………….………………………….. 

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ…………………………………………………………………….……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                                       ผูเสนอแนวคิด 
 

                                                                                 …..…../……..……./…..….. 

เอกสารหมายเลข 4 
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      เอกสารหมายเลข 4 ใหถายสําเนาใหสะอาดเรียบรอย เนื่องจากเปนสวนท่ีผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
คัดเลือกใหคะแนนและพิจารณาคัดเลือกแลว  
           *** ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารหมายเลข 4 เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา        
หัวขอเรื่องจะตองไมเปนเรื่องเดียวกัน หรือมีเนื้อเรื่อง/ขอความเดียวกันกับ เรื่องท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 3 
หากเปนเรื่องเดียวกันตองเปนการเขียนในลักษณะจะนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนาหรือตอยอดอยางไร เนื่องจาก
เอกสารหมายเลข 4 ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด เปนการแสดงแนวคิด หรือวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทํา 
ในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลงานจะพิจารณา
ประกอบการใหคะแนนแนวความคิด/ประโยชนของผลงานท่ีจะนําไปใช เพ่ือใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
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ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

ตําแหนง………………………………………………………………….…………ตําแหนงเลขท่ี……………………………….… 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………..……ตําแหนงเลขท่ี……………………………..…… 

สวน/กลุม/ฝาย………………………………...................…………………กอง/สํานัก/จังหวัด………………………..…. 

การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป   50 คะแนน ไดรับ …..… คะแนน 

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

50 คะแนน    ไดรับ …..… คะแนน 

รวม ………. คะแนน 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………….. 

(…………………………………………….) 

                                        ตําแหนง  ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

                                                                                วันท่ี……………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูท่ีผานการประเมินตองไดรับคะแนนไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

 

 

 

การพิจารณาประเมินขาราชการเพือ่คัดเลือกใหสงผลงานวิชาการ 
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- ตัวอยาง - 
เอกสารหมายเลข 3 

ผลงานที่จะขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

เรื่องท่ี 1 

1.  ช่ือผลงาน   การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภท 
  วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 

    ปท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ 2563 

2.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 
  ดวยเหตุท่ีกรมปศุสัตว เปนองคกรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานปศุสัตวอันดับหนึ่งของประเทศไทย    
มีทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว ท่ีครอบคลุมท้ังบุคลากรกรมปศุสัตว เกษตรกร อาสาปศุสัตว และ
ผูประกอบการ ซ่ึงจะตองมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในเรื่องท่ีเก่ียวของอยางแตกตางและ
หลากหลาย ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว หรือ บุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานปศุสัตว        
จึงเปนฟนเฟองท่ีสําคัญอยางยิ่งยวดตอภารกิจของกรมปศุสัตว โดยเฉพาะขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ผูเชี่ยวชาญ ผูซ่ึงเปนผูมีความรู ความชํานาญ ในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะอยางลึกซ้ึง 
เชน ผูเชี่ยวชาญดานพันธุโคนม ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหอาหาร ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตวัคซีนโรคปากและ   
เทาเปอย ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว เปนตน ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับกรมปศุสัตวอยางสูงสุดได          
แตจากแนวโนมของจํานวนประชากรผูเชี่ยวชาญในกรมปศุสัตว จากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราการ
เกษียณอายุราชการและรองรับภารกิจในอนาคตของกรมปศุสัตว ระบุวาอัตรากําลังขาราชการในระยะ 10 ป 
(ปงบประมาณ 2561-2571) จะมีขาราชการเกษียณท้ังสิ้น 1,915 คน (กรณีท่ีไมไดรับคืนอัตราเกษียณ)        
คิดเปนรอยละ 40.68 ของขาราชการปจจุบัน ซ่ึงจํานวนขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ของกรมปศุสัตวในป  พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 31 คน จะมีผู เกษียณอายุราชการในระยะ 10 ป 
(ปงบประมาณ 2561-2571) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ของจํานวนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวาองคความรู ความเชี่ยวชาญ ท่ีแตกตางหลากหลายในดาน
ปศุสัตวจะสูญหายไปในชวงระยะเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานปศุสัตวของ         
กรมปศุสัตวในระยะยาวได ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงควรจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เขามาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เปนการทดแทนตําแหนงผูเชี่ยวชาญท่ีวางลงจากการ
เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต พรอมสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถ เขามาทดแทนในตําแหนง
ท่ีวางไดอยางเหมาะสม เปรียบเสมือนการคัดนักกีฬาเพ่ือลงแขงขันนัดอุนเครื่อง หรือลงแขงขันในรอบแรกๆ 
จนถึงรอบ Semi-final หรือเปนการเตรียมตัวบุคคลไวกอนอยางนอย 2 – 3 ป เพ่ือจัดเตรียมและพัฒนา
ขาราชการตามทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับ          
ผูมีศักยภาพในการเปนผู เชี่ยวชาญ แตในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซ่ึงเปรียบเสมือนการ      
แขงขันรอบสุดทายนั้น สวนราชการตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดตอไป      
เพ่ือใหกรมปศุสัตวไดมาและรักษาไวซ่ึง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ” เขาสูกรมปศุสัตว สืบสานและตอยอด
องคกรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานปศุสัตวอันดับหนึ่งของประเทศไทย ดังวิสัยทัศนของกรมปศุสัตวท่ีกลาว
ไววา“เปนองคการท่ีนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก”   
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3. วัตถุประสงคในการศึกษา 
   1. เพ่ือใหกรมปศุสัตวมีแนวทางดําเนินการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
   2. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจของขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ใหมีความเขาใจใน
กระบวนการของการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี         
มีผลงานใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป 
   3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถดําเนินการ
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง 
 

4.  ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
   2. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565 
   3. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard) 
   4. คูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน  
   5. การวางแนวทางกาวหนาในสายอาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
   6. โครงสรางกรมปศุสัตว และกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว ปงบประมาณ 2562  
   7. ขอมูลขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปงบประมาณ 2562 
   8. มาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.พ. 
   9. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมปศุสัตว 
 

5.  วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 
  1. ศึกษา ระเบียบ หนังสือเวียน คูมือ ทฤษฎี และรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวของ 
   2. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล การสืบทอดตําแหนงในภาคราชการ 
   3. การจัดทําข้ันตอนการดําเนินการของแตละกระบวนการ 
   4. การสรุปการดําเนินการ และขอควรปฏิบัติของแตละกระบวนการ  
   5. การสรุปปญหา อุปสรรค และการจัดทําขอเสนอแนะของแตละกระบวนการ 

 

6. ผูรวมดําเนินการ 
1. นายสืบ เชี่ยวชาญ   สัดสวนการปฏิบัติงาน 80%  
2. นายวิชา ชํานาญ   สัดสวนการปฏิบัติงาน 20% 
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7. ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ 
  1. วางแผนดําเนินการ       15% 
  2. ศึกษารวบรวมขอมูล และการปฏิบัติงาน 35% 
  3. วิเคราะหขอมูล   15% 
  4. สรุปผลและรายงาน   15% 
 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (กรณีเปนผลงานท่ีอยูระหวางศึกษา) 
   1. กรมปศุสัตวมีระบบการเตรียมความพรอมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทาง      
ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) สําหรับตําแหนงอ่ืนๆของกรมปศุสัตว เพ่ือสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการท่ีมีความโปรงใส ทันตอยุคสมัย และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเปนท่ียอมรับ 
   2. ขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว มีความเขาใจในกระบวนการของการสืบทอดตําแหนง 
(Succession Plan) เพ่ือสามารถวางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตน ดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง 
คนดี มีผลงาน ใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป    
   3. ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทและสายงานอ่ืนๆ ไดอยางครบถวน ถูกตอง ซ่ึงจะชวย
ลดระยะเวลาในการทํางาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคาสูงสุด 
 

9. ระบุผลสําเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีท่ีเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จแลว)       
              - 
 
10. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
  1. การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) เปนเรื่องท่ีมีความยุงยาก ซับซอน 
ตองใชองคความรูท่ีหลากหลายในการวิเคราะห เพ่ือการเลือกตําแหนงเปาหมายและการกําหนดเกณฑคัดเลือก
ผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง การพิจารณาคัดเลือกผู มีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง การจัดทํา
แผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ และการติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา 
   2. การดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) มีหลายข้ันตอน/
กระบวนงานท่ีตองดําเนินการ ตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูล และประสานงานกับผูเก่ียวของ ประกอบการ
ตองมีการประชุมผูเก่ียวของในหลายภาคสวน ทําใหตองใชเวลาคอนขางนาน อีกท้ังยังมีปจจัยภายนอกท่ีไม
สามารถควบคุมได อันจะทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
  3. การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) เปนเรื่องท่ีหลายหนวยงาน ยังไมได
ดําเนินการ เนื่องจากเปนเรื่องใหมของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนงานท่ีทาทายของหนวยงาน ท่ีจะ
สนับสนุนและผลักดันใหเกิดข้ึนในหนวยงาน 
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11. การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน 
  1. ใชเปนแนวทางในการดําเนินการการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง  (Succession Plan) 
สําหรับตําแหนงอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว 

 2. เปนการสงเสริมความเขาใจในกระบวนการของการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
ของกรมปศุสัตวไดอยางถูกตอง และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน  

 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
                                                                        ลงชื่อ 
                                                                                         (นายสืบ เชี่ยวชาญ) 
                                                                        ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

           ผูเสนอผลงาน 
                     วันท่ี  15   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 
 
 
                                 ลงชื่อ   
                                                                                          (นายวิชา ชํานาญ )  
       ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                                        ผูรวมดําเนินการ   
                                                  วันท่ี  15    เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
 
 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
  
ลงชื่อ                                                                 ลงชื่อ          
                   (นายบญัชา ดูแล)                         (นายอํานวย สํานักกองและเขต) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ           ตําแหนง ผูอํานวยการกอง.................................... 
               หัวหนากลุม..............................                       วันท่ี  15     เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
           วันท่ี  15    เดือน มกราคม พ.ศ. 2563      
       (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต าแหนงเลขที่ ๖๖ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท/ระดับ  ประเภทวิชาการวิชา ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)  กองการเจ้าหน้าที่ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และแผนงาน 
ประเภท/ระดับ  ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมาก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่มีป ระสิทธิภ าพ  และสนับสนุนภารกิจ 
ของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหาบุคคล การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการ  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
การสอบคัดเลือกและคัดเลือก เพ่ือเลื่อนข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็น
กรณีพิเศษ การลาออกทั้งของข้าราชการและลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม   
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ด า เ นิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร พัฒนา ร ะบบข้ า ร า ชก า ร              
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HIPPS (High Performance and 
Potential System) เน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริง และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนและ     
การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือสร้างข้าราชการที่มี
คุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น าทั้ งทางความคิด
และการบริหารงานในอนาคต และเติบโตเป็นข้าราชการ
ระดับสูงอย่างมีคุณภาพ  

๕ ด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) 
การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ โดยประเมิน
สถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือการสรรหา 
พัฒนาและตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ข. ด้านการวางแผน 

 หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนและร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ ง แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทใน   

การชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง  ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ   
ในการด าเนินงานร่วมกัน      
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ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และเปน็ธรรม  

๓ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในกรมปศุสัตว์ 
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

๔ จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
๑. ทักษะการค านวณ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
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สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
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- ตัวอยาง - 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ช่ือ  นายสืบ เชี่ยวชาญ 
 เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 25 
 กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี 
เรื่อง   การพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว  
 (High Performance and Potential System – HiPPs) 

หลักการและเหตุผล
  “Talent People” หมายถึง บุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทํางานสูง 
สามารถเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร สรางหรือเพ่ิมผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ องคกรใดท่ีมี Talent People เปนจํานวนมาก 
องคกรนั้นก็จะไดเปรียบ เพราะสามารถพัฒนาผลผลิตขององคกร และสรางความแตกตางไดมากกวาองคกร         
ท่ี มี Talent People จํานวนนอย แตการจะรักษา Talent People ขององคกรนั้นไว เปนสิ่ งท่ี ทําไดยาก         
เพราะเม่ือ Talent People เหลานั้น มีโอกาสในการทํางานกับหนวยงานอ่ืนท่ีดีกวา เขาจะเลือกเดินจากไปได
โดยงาย ดังนั้น เม่ือองคกรมี Talent People ถึงแมจะมีจํานวนนอยก็ตาม องคกรก็ไมควรมองขาม แตกลับจะตอง
ดูแลรักษาใหคงอยูกับองคกรใหนานท่ีสุด ดวยการบริหารจัดการใหบุคคลเหลานั้นเปนสินทรัพยท่ีมีคาขององคกร 
เพราะหากขาดการบริหารจัดการท่ีดี บุคคลเหลานั้นอาจจะเปลี่ยนเปนหนี้สิน แทนการเปนทรัพยสินขององคกรได          
จากขอมูลจํานวนของกลุมกําลังคนคุณภาพ (Talent People) ท่ีมีอยูในกรมปศุสัตวจนถึงป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 
99 คน นั่นหมายความวา หากบุคลากรกลุมนี้ไมไดรับการพัฒนาหรือกรมปศุสัตวไมสรางความกาวหนา               
ในสายอาชีพ ไมสรางความผูกพันใหเกิดข้ึน กรมปศุสัตวก็จะสูญเสียกําลังคนกลุมนี้ไปไดโดยงาย ดังนั้น          
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System (HiPPs) จึงเปนเครื่องมือหนึ่ง
ของระบบการบริหารกําลังคนคุณภาพของภาคราชการท่ีจะชวยใหกรมปศุสัตวสามารถสรางแรงจูงใจท่ีจะทําให  
คนดีมีความรูความสามารถอยูทํางานเพ่ือราชการ โดยสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาในรูปแบบตางๆ อยางเปน
ระบบตอเนื่อง และสอดคลองกับทิศทางขององคกร รวมท้ังสอดคลองกับความมุงหวังในอาชีพของแตละบุคคล 
เพ่ือใหสวนราชการสามารถเฟนหาและรักษา “คนท่ีใช” ขององคกร “คนท่ีชวย” ฝายบริหารขับเคลื่อน
ความสําเร็จ และ “คนท่ีชอบ” งานทาทายอันจะเปนการสรางความพรอมใหแกขาราชการผูมีศักยภาพสูงท่ีเนน
การเรียนรูผานการปฏิบัติจริง และเสริมดวยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรูผาน
การฝกอบรม เพ่ือใหคงอยูในกรมปศุสัตวตอไป เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรมปศุสัตว และเปนการเตรียมพรอม
ในการเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญข้ึนไปดวย 
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บทวิเคราะห / แนวคิด / ขอเสนอ (แผนงาน / โครงการ) ท่ีผูประเมินจะพัฒนางาน 
  ระบบขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สู ง  หรือ High Performance and Potential System 
(HiPPs) ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 
  1. หลักการของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
  2. วัตถุประสงคของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
  3. เปาหมายของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
  4. กระบวนการของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง   
   4.1 การวางแผนกําลังคนของสวนราชการและการขับเคลื่อนระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
   4.2 การคัดเลือก 
   4.3 การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
  5. การเสริมสรางแรงจูงใจ 
   5.1 การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 
   5.2 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
          กรณีผูครองตําแหนง เปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   5.3 คาตอบแทน 
   5.4 การเบิกจายงบประมาณเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
  6. การเปลี่ยนสวนราชการตนสังกัดของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   6.1 สวนราชการตนสังกัดเดิม 
   6.2 สวนราชการตนสังกัดใหม 
   6.3 กรณีสวนราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน 
   6.4 การนับระยะเวลา 
  7. การออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ในป 2562 กรมปศุสัตวอยูระหวางดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวขางตน 
จะสรางความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวใหสอดคลองกันท้ัง
ระบบ และเปนการบริหารกําลังคนคุณภาพในภาคราชการของกรมปศุสัตว สรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการกําลังคนคุณภาพของกรมปศุสัตว จูงใจ รักษา และสรางความพรอมใหแกขาราชการ อีกท้ังยังกอใหเกิด
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) อีกดวย 
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  ผู ศึกษามีประเด็นท่ีเห็นควรเสนอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการทํางานในเรื่องระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว ดังนี้  
  1. ควรสรางการรับรูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตวใหท่ัวถึง ครอบคลุม
ทุกตําแหนงและทุกสายงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงสายงานสนับสนุน ซ่ึงสวนใหญกรอบระดับตําแหนง   
ยังไมถึงระดับชํานาญการพิเศษ เชน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการ
เงินและบัญชี ฯลฯ ตําแหนงสายงานสนับสนุนจะปรับปรุงกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษได          
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด โดยการประเมินคางานและคุณภาพของงาน 
แสดงใหเห็นวางานมีคุณภาพและความยุงยากเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตอง
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน แตสําหรับขาราชการท่ีอยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ก.พ. กําหนดใหสามารถปรับปรุงกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดเปนการเฉพาะชั่วคราว        
เพ่ือแตงตั้งผูอยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีผานการพัฒนาและมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และมีผลงานท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ีประจักษตามเง่ือนไขหลักการของกรอบสั่งสมประสบการณ        
ในระบบขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง และเม่ือผูดํารงตําแหนงพนไป ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม             
จึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการผูดํารงตําแหนงในสายงานสนับสนุนไดรับการพัฒนา              
เพ่ือมีความกาวหนาในหนาท่ีการทํางานตอไป 
  2. ควรประชาสัมพันธระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตวตอหนวยงานภายนอก
กรมปศุสัตว หรือกลุมผูมีศักยภาพในระบบราชการ เพ่ือเปนการดึงดูดคนบุคคลภายนอก ท่ีมีศักยภาพใหเขามา
ทํางานท่ีกรมปศุสัตว และเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว ซ่ึงจะมีความกาวหนาในการ
ทํางานของตนไดดวยตนเอง 
  3. เพ่ือลดความขัดแยงในระบบราชการและในองคกร ควรสรางการรับรูแกบุคลากร           
ในกรมปศุสัตว วา การเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว ไมใชระบบท่ีเรงใหโตเร็วเกินกวา
มาตรฐานกําหนดตําแหนง เพียงแตชวยใหมีเสนทางกาวหนาในอาชีพเปนระบบมากข้ึน โดยกลไกการหมุนเวียน
งานและมอบหมายงานท่ีสําคัญ  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. กรมปศุสัตวมีบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ิมมากข้ึน  
 2. กรมปศุสัตวมีเครื่องมือในการจูงใจและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการเลื่อนข้ันบุคลากร  
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 กรมปศุสัตวสามารถดึงดูด และรักษาไว ซ่ึงคนดีคนเกง ใหปฏิบัติงานในกรมปศุสัตวตอไป 

 

 
               (นายสืบ เชี่ยวชาญ) 
                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
               ผูเสนอแนวคิด
          วันท่ี  15   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
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1. ขอมูลสวนบุคคล

ชื่อ...................................................................................................

2. ตรวจสอบประวัติขาราชการ

ผลการตรวจสอบ พบขอมูลผิดพลาด ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

3. ตรวจแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4)

 สวนที่ 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)

 สวนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)

 ไดรับ...........คะแนน  มีลายเซ็นผูบังคับบัญชา

 สวนที่ 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 1)

 หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบันและตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

ให print แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมปศุสัตว เฉพาะสวนที 1-3 แนบมาโดยไมตองพิมพใหม

(สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกองการเจาหนาที่ เมนู การบริหารทรัพยากรบุคคล หัวขอ แบบบรรยายลักษณะงาน )

 ถูกตอง ครบถวน

 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (เอกสารหมายเลข 2)

 ครบ 3 ป  ไมครบ 3 ป

 ผลงานที่จะขอรับการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 3)

 จํานวน............เรื่อง (ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด)

 ระบุปที่ดําเนินการ (ไมเกิน 5 ปนับจากวันสิ้นสุดการดําเนินการ)

 เกิน 5 ป แตมีหลักฐานการขอขยายเวลาและเปนผลงานที่เผยแพรแลว

 สัดสวนผลงานที่ปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการ ไมต่ํากวา 60%

 สัดสวนผลงานเรื่องอื่น ไมต่ํากวา 20%

 สัดสวนผลงานทุกเรื่องรวมกัน ไมนอยกวา 100%

 ระบุลักษณะงานในสวนที่ผูเสนอผลงานไดมีสวนรวมในการจัดทําวามีสัดสวนเปนเทาใด

 มีลายเซ็นรับรองสัดสวนผลงานจากผูรวมดําเนินการครบทุกราย

 มีลายเซ็นรับรองผลงานจากผูบังคับบัญชา

 เปนผลงานที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงานที่สังกัด

 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4)

(กําหนดให เสนอแนวคิดฯ เพียง 1 เรื่อง เทานั้น)

 การพิจารณาประเมินขาราชการเพื่อคัดเลือกใหสงผลงานทางวิชาการ

 ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (50 คะแนน) ไดรับ.......................คะแนน

 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ (50 คะแนน) ไดรับ.......................คะแนน

 ผานการประเมิน (ไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน)  ไมผานการประเมิน ไดรับ...............คะแนน

 มีลายเซ็นผูบังคับบัญชา

 ไมตรงตามแบบบรรยายลักษณะงาน ในตําแหนง ........................................................

แบบตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และขอรับเงินประจําตําแหนง

ตําแหนง...................................................................................

สังกัด...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

วันที่..............................ผูตรวจสอบ...........................................................(กลุมทะเบียนฯ)

(ผูขอรับการประเมินฯ ใสเครื่องหมาย ในขอที่ตรงกับขอเท็จจริง)

 ไมเกิน 5 ป  เกิน 5 ป
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4. เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. สําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย 

สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

 สงพรอมแบบประเมินฯ (ยังไมหมดอายุ)

2. สําหรับผูที่เคยเปลี่ยนสายงาน หรือ ยายเพิ่มวุฒิ

ตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของเพื่อพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล

 สงพรอมแบบประเมินฯ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติไมเกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมินฯ

 ไมสง  มีคุณสมบัติฯ โดยไมตองนับระยะเวลาเกื้อกูล

5. ตรวจสอบการสงเอกสารตามหลักเกณฑที่กําหนด

(เปดรับสมัครตั้งแตวันที่.......................... ถึงวันที่..................................)

1) การจัดสงแบบประเมินฯ  ทันเวลา  ไมทันเวลา  วันที่...............................

2) การจัดทําสีปกและสันปก  ถูกตอง

3) การจัดสงไฟลเอกสารทางอีเมล  ทันเวลา

4) ชื่อและสัดสวนผลงาน ในรูปเลม กับ ไฟลจาก Mail  ตรงกัน

5)

(ลงชื่อ) ผูขอรับการประเมินฯ

(ลงชื่อ) ผูตรวจทาน

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

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

ตําแหนง................................................................

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

(นางทัศนีย  ภูเขาทอง)

ตําแหนง หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารฯ ที่จัดสงแลว

 หมดอายุแลวเมื่อ...........................................

 อยูระหวางการตออายุมีหลักฐาน..............................................  อื่น ๆ ..............................................................

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

 ไมทันเวลา  วันที่...............................

 ไมถูกตอง   กําหนดเปน สี................

 ไมตรงกัน…….…………...………...………

ผูตรวจสอบ....................................................(กลุมสรรหาฯ)
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ก 

 
คํานํา 

 
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
เพ่ือใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ในระหวางท่ียังมิไดออก กฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว สําหรับกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ (ยกเวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานสัตวแพทย) ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงระดับชํานาญการใหมีการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากสวนราชการ โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดไวสําหรับใชในการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548)  โดย อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ                 
ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหการดําเนินการประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับ
เงินประจําตําแหนง ของกรมปศุสัตว มีกระบวนการดําเนินการ ท่ีเปนระบบ มีความคลองตัว เหมาะสม สอดคลอง                    
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.พ. กําหนด 

  ผูศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และการรับเงินประจําตําแหนง    
ของกรมปศุสัตว จึงไดจัดทํา “คูมือการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว” เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางดําเนินการคัดเลือกบุคคล และใชสําหรับถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน ตลอดจน                 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความประสงคจะขอรับการคัดเลือก                 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง 

   ในการจัดทําคูมือฉบับนี้ ผูศึกษาตองขอขอบคุณ หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง                    
กองการเจาหนาท่ี ผูใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูศึกษาจนคูมือฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
และผู ศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ี ขาราชการท่ีมีความประสงค                  
จะขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และขอรับเงินประจําตําแหนง และขาราชการท่ัวไปของทุกหนวยงานในกรมปศุสัตว ท่ีจะนําไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป   
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