
 

 

            
              

  ประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 
              เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
             ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริมการเกษตร 
        ------------------------------------ 
 

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 ไดกําหนด 
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
โดยกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีองคประกอบท่ีใชในการพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน 
ขาราชการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและเกณฑอ่ืน ๆ ตามท่ีสวนราชการเห็นสมควรกําหนดเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน 
ในการพิจารณาคัดเลือก โดยดําเนินการแจงใหขาราชการในสังกัดทราบเปนการลวงหนาตามท่ีเห็นสมควร 
 

  บัดนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมิน 
ผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติบุคคล ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ประกอบดวย 
1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด 

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. และท่ี อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
 1.2  มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
 

                      ระดับ 
เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

           คุณวุฒิ 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 9 ป 10 ป 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 7 ป 8 ป 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 5 ป 6 ป 

 
 ท้ังนี้  

(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือ ไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 
ท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

(2) ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลา 
การดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 
กับสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้ง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนง 
ในสายงานท่ีจะแตงตั้งใหครบ 1 ปได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี 
 
              ในสายงาน ...
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ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) 

และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืน 
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะ 
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้ง ใหพิจารณานําระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละรายและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับรวมระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง 
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งจะตองมีคําสั่งรักษา 
ราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมี 
การปฏิบัติงานจริงดวย 
  

2. องคประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
2.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง (สรุปยอรายงาน 30 คะแนน 

การวิจัยหรือผลการศึกษา) และเอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (สรุปยอ) พิจารณาจาก 
ขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอนของผลงาน ประโยชนของผลงาน 
 2.2 เอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับสายงานท่ีจะข้ึนดํารงตําแหนง  10 คะแนน 
อยางนอย 2 เรื่อง พิจารณาจากขอบเขตของผลงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอน 
ของผลงานและประโยชนของผลงาน 
 2.3 ความรู ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน   30 คะแนน 
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงาน ความอาวุโสในสายงานนั้น 
 2.4 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ พิจารณาจาก  10 คะแนน 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ 
 2.5 ขอเสนอแนวความคิด (วิสัยทัศน)     10 คะแนน 
 2.6 สัมภาษณ       10 คะแนน 
                  รวม   100 คะแนน 
 

3. เกณฑการตัดสิน 
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ดังนี้ 
3.1 คะแนนรวม ตั้งแต 70 คะแนน ข้ึนไป 
3.2 ผูไดรับการคัดเลือกคือผูท่ีไดคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีคะแนนเทากัน ใหเรียงลําดับของ 

คะแนนตามขอ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6 ตามลําดับ 
 
 
          4. ข้ันตอน ... 
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4. ข้ันตอนและวิธีขอรับการคัดเลือก 

กรมสงเสริมการเกษตรจะประกาศใหผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ จัดทําเอกสารประกอบ 
การคัดเลือก ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด จํานวน 6 ชุด ตอตําแหนง เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริม 
การเกษตร ดําเนินการคัดเลือก ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามหนังสือหรือประกาศรับสมัครของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

5. หลักเกณฑในการสงผลงานเขารับการประเมิน ภายหลังไดรับการคัดเลือก 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเขารับการประเมินจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
5.1 ใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกสงผลงานเพ่ือเสนอประเมินภายใน 1 ป นับจากวันท่ีประกาศ 

ผลการคัดเลือก หากพนกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 5.2 ผูไดรับการคัดเลือก ตองสงเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินบุคคล 
  (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานฉบับเต็ม จํานวน 2 เรื่อง (เรื่องท่ี 1 เปนผูดําเนินการ 
ไมนอยกวา 80% เรื่องท่ี 2 เปนผูดําเนินการไมนอยกวา 60%) 
  (3) เอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง (เปนผูดําเนินการ 100%) 
  (4) เอกสารเผยแพร อยางนอย 2 เรื่อง โดยมีวิธีการเผยแพรตาง ๆ เชน จัดพิมพ 
ในรายงานประจําป เอกสาร วารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม 
การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน เปนตน ท้ังนี้ ตองมีชื่อผูสงผลงานปรากฏ 
  (5) จัดทําบทคัดยอผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตามขอ 5.2 (2) และ 5.2 (3) 
สงใหกองการเจาหนาท่ีแจงเวียนหนวยงานในกรมสงเสริมการเกษตร 
 

 ในกรณีท่ีขาราชการรายใดประสงคจะทักทวงผลการคัดเลือก ใหทําหนังสือยื่นตอประธาน 
คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศ 
ผลการคัดเลือก 
 

 ท้ังนี้ หาก ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูไดรับการคัดเลือกแลว มีมติเรื่อง 
การนับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบตามหลักเกณฑ 
หรือ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวาผลงานท่ีสงประเมินยังมีคุณภาพไมถึงระดับท่ีขอประเมิน ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหม 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 


	ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

