(มติ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตร 2 กรกฎาคม 2552)
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ (ตําแหนงประเภทวิชาการ)
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสม
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. คุณสมบัติของบุคคล : ผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองเปนผูที่มคี ุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด ประกอบดวย
1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือที่ไดรับการยกเวน
1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

6 ป
4 ป
2 ป

8 ป
6 ป
4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป
อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลกั ษณะงาน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่ วของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่
ในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได
โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 หรือระดับ 4 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535) และขณะนําเวลา
ดังกลาวมานับผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่น
ที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ํา ในการ
ดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง ใหพจิ ารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผนู ั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่จะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

-2พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนบั รวมระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะ
แตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)
ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง
จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
1.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา (ชั่วคราว) ของระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
1.4 ตําแหนงระดับชํานาญการ ตอง เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ระดับปฏิบตั ิการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน
2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวา
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด
(ดังรายละเอียด ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง) หรือมีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดเปนการเฉพาะคราว
ในครั้งแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ดังนี้
1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
2) เคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป
1.5 ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอืน่ ที่เทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลา
การดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงได
เปนการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้
1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2) เคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3ป
ทั้งนี้ กรณีตําแหนงเกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
จะตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ และมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 , 1.2 , 1.3
และ 1.5 ดวย

-32. คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองคประกอบ ดังนี้
2.1 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.2 ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.3 สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.4 ความรับผิดชอบ
2.5 ความคิดริเริ่ม
2.6 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ
2.7 ความประพฤติ
2.8 ความสามารถในการสื่อความหมาย
2.9 การพัฒนาตนเอง
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน
3. เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก
3.1 ผลการดําเนินงานทีผ่ านมายอนหลังไมเกิน 3 ป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อผลงาน
- เคาโครงเรื่อง
- สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูร วมจัดทํา
ผลงาน (ถามี)
3.2 สรุป ขอเสนอแนวความคิด/วิธกี ารเพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในตําแหนงที่จะเขารับการประเมินผลงาน
4. เกณฑการคัดเลือก (ตัดสิน) ผูที่จะไดรับคัดเลือกตองเปนผูที่ไดรับผลการประเมินอยูใน
ระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตําแหนงละ 1 คน
5. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก รวมทั้งชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคา
โครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั ิ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) รวมถึงสรุป
ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยประกาศอยางเปดเผย และใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั ประกาศ
เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลกรณีดังกลาวขางตนมีความคลองตัวและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อ.ก.พ.กรม เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหนาที่แทน
อ.ก.พ. กรม โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล ดังนี้
มอบหมายใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 – 2 และคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 – 5 โดยใหดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจตําแหนงที่จะคัดเลือกและแจงคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมทั้งกําหนดเวลาดําเนินการใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

-4โดยใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหแจง
ผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก/จังหวัดหรือเทียบเทา) ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตาม
องคประกอบที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่
อ.ก.พ.กรม กําหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้ง
เคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูร วมจัดทําผลงาน (ถามี) และ
สรุปขอเสนอแนวคิด/วิธกี ารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงที่จะเขารับ
การคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูที่สงมาทั้งหมด
เสนอให คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรม แตงตั้ง เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับ
การประเมินผลงาน
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคล และรายงานผล พรอมทั้งเหตุผลในการพิจารณาตอ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและเงือ่ นไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานที่กําหนด (รายละเอียดตามคูมือการจัดทําผลงาน)
5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย
เชน ประกาศลง Intranet หรือ Web-Site และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน
นับแตวันประกาศ
หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกบั ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ยกเวนตําแหนง
ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่องการบริหารงานบุคคลในจังหวัด
ชายแดนใต

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(ตําแหนงประเภทวิชาการ) ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต)
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสม
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. คุณสมบัติของบุคคล : ผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองเปนผูที่มคี ุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด ประกอบดวย
1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือที่ไดรับการยกเวน
1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

6 ป
4 ป
2 ป

8 ป
6 ป
4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือไดปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป
อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลกั ษณะงาน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่ วของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่
ในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได
โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 หรือระดับ 4 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535) และขณะนําเวลา
ดังกลาวมานับผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่น
ที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ํา ในการ
ดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง ใหพจิ ารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผนู ั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวใน
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ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง
ของขาราชการแตละราย และประโยชนทที่ างราชการจะไดรับและใหนับรวมระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแต
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 (ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่นํามานับ
(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้ง
จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
1.3 ตําแหนงระดับชํานาญการ ตอง เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ระดับปฏิบตั ิการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน
2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวา
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด
(ดังรายละเอียด ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง) หรือมีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดเปนการเฉพาะคราว
ในครั้งแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ดังนี้
1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
2) เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป
1.4 ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานีต้ ามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงได
เปนการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้
1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2) เคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือที่ ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3ป
ทั้งนี้ กรณีตําแหนงเกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
จะตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ และมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 , 1.2 , และ 1.4 ดวย
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2.1 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.2 ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.3 สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.4 ความรับผิดชอบ
2.5 ความคิดริเริ่ม
2.6 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ
2.7 ความประพฤติ
2.8 ความสามารถในการสื่อความหมาย
2.9 การพัฒนาตนเอง
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน
3. เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก
3.1 ผลการดําเนินงานทีผ่ านมายอนหลังไมเกิน 3 ป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อผลงาน
- เคาโครงเรื่อง
- สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูร วมจัดทํา
ผลงาน (ถามี)
3.2 สรุป ขอเสนอแนวความคิด/วิธกี ารเพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในตําแหนงที่จะเขารับการประเมินผลงาน
4. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงที่คดั เลือก จากจํานวนผูสมัครเขารับการประเมินในตําแหนงดังกลาวทั้งหมด
ตําแหนงละ 1 คน
5. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก รวมทั้งชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้ง
เคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั ิ และรายชื่อผูรว มจัดทําผลงาน (ถามี) รวมถึง
สรุปขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ประกาศอยางเปดเผย และใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั ประกาศ
6. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แตงตั้งผูไดรบั การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตอไป
หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกบั ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ในจังหวัดชายแดนใต ซึง่ ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และ
อําเภอจะนะ) เทานั้น ตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต
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1. กองการเจาหนาที่สํารวจตําแหนงทีจ่ ะคัดเลือกและแจงคุณสมบัติของผูที่
จะเขารับการคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมทัง้ กําหนดเวลาดําเนินการใหขาราชการ
ในสังกัดทราบโดยทั่วกันโดยใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและมีความประสงคจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกใหแจงผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก/จังหวัดหรือเทียบเทา) ดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)
และสรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงทีจ่ ะเขารับ
การคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด
1. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือก
ของผูที่สงมาทั้งหมดเสนอใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงที่คดั เลือก
3. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย เชน
ประกาศลง Intranet หรือ Web-Site และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับแตวนั ประกาศ
4. กรมสงเสริมการเกษตร ออกคําสั่งแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือก
หมายเหตุ ขัน้ ตอนและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ เฉพาะในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) ตามหลักเกณฑ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัด
ชายแดนใต

