


 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงข้ึน 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 

๑. วิธีการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน  

 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ด าเนินการจัดท าและส่งผลงานภายใน ๖ เดือน    
นับแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือรับเงินประจ าต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๑ แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ประกอบด้วย ๓ ส่วน  
   ส่วนที่ ๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
   ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   ส่วนที่ ๓ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
  ๑.๑.๒ เอกสารหมายเลข ๒ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี 
  ๑.๑.๓ เอกสารหมายเลข ๓ ผลงานที่จะขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ให้สรุปความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ความรู้        
ทางวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่ ใช้ในการด าเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา ผู้ร่วมด าเนินการ         
ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ ระบุความส าเร็จของงานหรือผลการศึกษา 
ความยุ่งยากในการด าเนินการ /ปัญหา/ อุปสรรค การน าไปใช้ประโยชน์ หรือคาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ 
  ๑.๑.๔ เอกสารหมายเลข ๔ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้น าเสนอในรูปของงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ และก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จไว้ด้วย  
 ๑.๒ เอกสารวิชาการ ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดท าและส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่เป็นชื่อเรื่อง
เดียวกันกับผลงานและครบตามจ านวนที่เสนอไว้กับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล    

๒. หลักเกณฑ์ของผลงานที่ส่งประเมิน 

ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  และข้อเสนอ
แนวคิดเพ่ือการพัฒนางาน ดังนี้ 
  ๒.๑  ผลงานที่ เป็ นผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมาที่ เป็ นผลส าเร็จของงานที่ เกิ ดจาก               
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าผลงานขึ้นใหม่เพ่ือใช้
ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้น าเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญงานของบุคคล สามารถระบุผลส าเร็จของงาน หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว หรือการน าผลงานไปใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมิใช่เป็นเพียง
การรวบรวมผลงานย้อนหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับ
สายงานและลักษณะงานก็ได้ 

                 / ๒.๒ ข้อเสนอ... 
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๒.๒ ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานที่จะท าในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของระยะเวลาของการด าเนินงานไว้ด้วย รูปแบบการน าเสนอตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ในแบบรายการประกอบค าขอให้ประเมินบุคคล  
  ๒.๓ ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ ในเงื่อนไข และลักษณะของผลงานของต าแหน่ง            
ในแต่ละระดับและแต่ละสายงานตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนด
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  ๒.๔ ให้มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ ในการศึกษาหรือใช้อ้างอิงและ
ป้องกันการลอกเลียนผลงาน เช่น น าลงในวารสาร หรือ web-site หน่วยงาน เป็นต้น 

๓. เงื่อนไขผลงานวิชาการที่ส่งประเมิน  

ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๓.๑ เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ ขอประเมิน     
๑ ระดับ เป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดการด าเนินการ ตามที่ได้ระบุในข้อเสนอโครงการ หรือตาม
หลักฐานการขอขยายเวลาและเป็นผลงานที่เผยแพร่แล้ว ทั้งนี้  ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน และมีเลขทะเบียนผลงานวิชาการหรือวิจัยจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว  
  ๓.๒ ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือผลงานที่ใช้ประเมินเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
  ๓.๓ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงาน
ประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท า หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มี
ส่วนร่วมในผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
  ๓.๔ ผลงานที่น ามาใช้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะน ามา
เสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ 
  ๓.๕ จ านวนผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมิน ๑ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เรื่อง และต้องมีผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐% เป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะหัวหน้าโครงการอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง โดยมีสัดส่วนการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ส่วนผลงานเรื่องอ่ืนอาจเป็นหัวหน้าโครงการ
หรือผู้ร่วมโครงการ แต่จะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ 
  ๓.๖ ผลงานที่น ามาขอประเมินจะต้องเป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่น าเสนอในขั้นตอน
การคัดเลือกบุคคล หากมีการเปลี่ยนเรื่องผลงาน หรือไม่สามารถส่งผลงานดังกล่าวครบตามจ านวนที่ได้น าเสนอ
ไว้กับคณะกรรมการคัดเลือกในระยะเวลาก าหนด ให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอในขั้นตอนเข้ารับการคัดเลือก
บุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใหม ่ 

  ๓.๗ ให้ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้ง  
ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล  ตามหนังสือ ก.พ.                     
ที่  นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๓/ว 
๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ และหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๕๙๕๕ ลงวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยมีก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนผลงานไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 

   ๓.๘ เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานต่างๆ เห็นสมควร   

/๓.๗ ให้ผู้ขอ... 
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 ๔. ลักษณะของผลงาน  

ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ได้ก าหนดลักษณะของผลงานจ าแนกตามระดับต าแหน่ง ดังนี้  

ลักษณะ 
ของผลงาน 

ระดับช านาญการ 
(ยกเว้นนายสัตวแพทย์) 

ระดับช านาญการ 
(รับเงินประจ าต าแหน่ง –  
เฉพาะนายสัตวแพทย์) 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ขอบเขต 
ของผลงาน 

เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และแนวคิดหรือ
แผนงานที่จะด าเนินการ          
ในอนาคตที่เป็นการพัฒนางาน   
ในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และแนวคิดหรือ
แผนงานที่จะด าเนินการ          
ในอนาคตที่เป็นการพัฒนางาน   
ในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และแนวคิดหรือ
แผนงานที่จะด าเนินการ          
ในอนาคตที่เป็นการพัฒนางาน  
ในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

คุณภาพ 
ของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพของผลงานดี มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

ความยุ่งยาก
ซับซ้อน 

ของผลงาน 

ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากมาก 
จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติด้วย
ตนเองได้ 

ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือ
หลักวิชาการเฉพาะด้านใน     
การปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก      
เป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงาน   
ที่ปฏิบัติมาก 

ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือ
หลักวิชาการเฉพาะด้านใน     
การปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก
มากเป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่
ปฏิบัติเป็นประจ า 

ประโยชน์ของ
ผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือต่อความก้าวหน้า
ทางราชการ หรือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้เป็น
อย่างดี 

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือต่อ
ความก้าวหน้า        ทางวิชาการ 
หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง 
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน ใน
ระดับสูง 

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อ
ความก้าวหน้า        ทางวิชาการ 
หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก 
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมาก 

ความรู้ 
ความช านาญงาน

และ
ประสบการณ์ 

มีความรู้ ความช านาญงาน     
และประสบการณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับ      
ในงานนั้น ๆ 

มีความรู้ ความช านาญงาน    
และประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับในระดับกอง/ส านัก    
หรือวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
ด้านนั้น ๆ 

มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ 
เป็นที่ยอมรับในระดับกอง/ส านัก 
หรือระดับกรม หรือวงการ
วิชาการหรือวิชาชีพ ด้านนั้นๆ  

 
 

/ ๕. เกณฑ์… 
 



 
- ๔ - 

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน  

  ๕.๑ องค์ประกอบในการประเมินผลงาน การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น สิ่งแรกที่ต้องค านึง คือ ผลงานของผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงถึงคุณภาพของผลงานนั้นว่า
มีแนวคิด วิธีด าเนินการ และความยุ่งยากซับซ้อนอย่างไร ล าดับต่อมาคือมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างไร นอกจากนั้นสิ่งที่ต้องค านึง คือตัวบุคคลว่ามีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถ หรือความช านาญงานในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่  ดังนั้น ในการก าหนดองค์ประกอบ               
ในการประเมินผลงาน จึงได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่  

      ๕.๑.๑ คุณภาพของผลงาน 
      ๕.๑.๒ ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้  
     ๕.๑.๓ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  ๕.๒ การก าหนดคะแนน  จากการพิจารณาองค์ประกอบทั้ ง ๓ องค์ประกอบแล้ว               
ในการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ได้พิจารณาให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
           ๕.๒.๑ คุณภาพของผลงาน    ๖๐ คะแนน 
    - แนวคิด   ๒๐ คะแนน 
    - วิธีด าเนินการ   ๒๐ คะแนน 
    - ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน ๒๐ คะแนน  
       ๕.๒.๒ ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้   ๒๐ คะแนน 
   ๕.๒.๓ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน       ๒๐ คะแนน 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน ดังนี้ 
        ๕.๓.๑ คะแนนตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน ๖๐ คะแนน ต้องได้คะแนน 
ดังนี้ 
               - ระดับช านาญการ ได้คะแนนตั้ งแต่  ๖๕% ขึ้นไปของคะแนนเต็ม         
ตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน (๓๙ คะแนนขึ้นไป) 
              - ระดับช านาญการ (รับเงินประจ าต าแหน่ง) ได้คะแนนตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป
ของคะแนนเต็มตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน (๔๒ คะแนนขึ้นไป) 
              - ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนนตั้งแต่ ๗๕% ขึ้นไปของคะแนนเต็ม           
ตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน (๔๕ คะแนนขึ้นไป) 
        ๕.๓.๒ ได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป 
  ๕.๔ กรณีทีไ่ม่ผ่านการประเมิน เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้ 
        ๕.๔.๑ การแก้ไขผลงานเป็นการแก้ไขในสาระส าคัญ  
        ๕.๔.๒ ผลงานวิชาการที่ส่งมาประเมินมี เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน        
และเรื่องทีผ่่านการประเมิน มีสัดส่วนการปฏิบัติงานรวมกันแล้วไม่ถึง ๑๐๐% 

๖. การประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 

 การประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ หากบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง  
ในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดกลุ่มต าแหน่งไว้
โดยความเห็นชอบของ ก.พ. เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์หรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลก าหนด ไม่ต้องส่งผลงานเข้ารับการประเมิน นอกนั้น ให้ด าเนินการจัดท าและส่งผลงาน        
ตามหลักเกณฑ์ท่ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์หรือคณะกรรมการประเมินผลงานก าหนด 
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