








 
 

ผลงานที่จะน ามาประเมิน 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) 

  1 . ผ ล งาน  ค ว ร เป น ก า รน า เส น อ ใน รู ป แ บ บ ก า รส รุ ป วิ เค ร าะห ถึ ง ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น 
สะทอนใหเห็นถึงความรูความสามารถ และความช านาญในงาน  รวมทั้งสามารถระบุผลส าเร็จของงาน
หรือประโยชนที่ เกิดจากงานน  ั้น  หรือการน าไปใช  หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบั ติการ 
ผลงานนวัตกรรม หรอืส ิ่งประดษิฐใหม เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 
            ๒ . ขอเสนอแนวคิด  ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือ 
ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย 
ของสวนราชการ 
                       ทั้ งนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดใหมีการน าเสนอผลงานโดยให มี 
การสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
                     3. เงื่อนไขของผลงาน 
                         3.๑ เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล 
                         3.2 เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ 
ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวนแต ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานจะก าหนดเปนอยางอ่ืน 
                         3.3 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ ื่อขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน               
      กรณีผลงานท ี่เสนอเพ ื่อขอรับการประเมินจัดท าข ึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับท ี่ศึกษา 
หรือฝกอบรม  ผลงานนั้นตองไดรับค ารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ จัดการฝกอบรม 
วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณ ี
                          3.4 กรณีท ี่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา 
ไดมีสวนรวมในการจัดท าผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีค ารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน 
และผูบังคับบัญชาดวย 
           3.5 ผลงานสวนใดที่น ามาใชประเมินเพ่ือแตงตั้งใหด ารงต าแหนงประเภทวิชาการในระดับใด 
เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหนง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนงที่มีเหตุพิเศษ ต าแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลวจะ
น าผลงานสวนนั้ นมาใชเสนอประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้ งใหด ารงต าแหนงในระดับที่ สู งขึ้น อีกไมได  
เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะก าหนดเปนอยางอ่ืน 
                          3 .6 เงื่อนไขอ่ืน  ๆ  ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรก าหนด เพ่ิมเติม 
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 
                                 ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีค ารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับคือ 
ผูบังคับบัญชาที่ก ากับดูแล และผูบังคับบัญชาที่ เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ  เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชา
ดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกันก็ใหมีค ารับรองหนึ่งระดบัได 
  4. จ านวนผลงาน 
                         4.1 ผลงาน จ านวนไมเกิน ๓ เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนด                 
โดยเรียงล าดับตามความดีเดนหรือความส าคัญ ทั้งนี้ ผลงานที่สงประเมินตองเปนผลงานที่สงในคราวเดียวกัน               
โดยอยางนอย ๑ เรื่องตองเกี่ยวของกับต าแหนงที่จะแตงตั้ง และต้องมีการน าผลงานไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้อื่นได้ทราบ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรืออ้างอิงต่อไปได้  
       4.2 ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จ านวน 1 เรื่อง 



 
 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ต าแหน่งเลขท่ี 5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)                     

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมส่งเสริม

การเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย ระบบราชการ 4.0 รัฐบาลดิจิทัล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๒. ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหา                  
ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

 ๓. ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเป็นราชการ 4.0 สรุปเป็นบทเรียน
จัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และเสนอแนะแนวทาง 
การปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป   

 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน
ภายในกรม 

 5. วางแผนการท างานตามแผนงานโครงการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและที่เกี่ยวข้องกับ             
การพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 6. ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบบบริหารราชการแก่หน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 7. พัฒนาเอกสารวิชาการ หรือคู่มือ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมส่งเสริม
การเกษตรเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 8. เป็นผู้แทนประชุมในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ ง เพ่ือสนองรับกับนโยบาย และระบบราชการ 4.0 
           9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) ต าแหน่งเลขท่ี 10 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะและก าหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มี
การทุจรติ ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินความเสี่ยงของ                 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  3. วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของกรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการติดตาม และการประเมินผล 
  4. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน     
และการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งที่ประชุม              
ทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ก ากับดูแลการสอบทานการจัดท าฐานข้อมูลหรือสารสนเทศและการเก็บรักษาที่ เกี่ยวกับ                   
งานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ต าแหน่งเลขท่ี 970                                                                            
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 

 
ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ)                    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                     
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้                     
ตามศักยภาพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 
  3. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน                      
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  4. เป็นผู้แทนส่วนราชการในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ต าแหน่งเลขท่ี 988 
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร) 

 
ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ)  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ และการจัดมาตรฐานองค์กรเกษตรกร เพ่ือใช้           
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการขององค์กรแต่ละประเภท 
  2. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผู้น า
เกษตรกรการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การพัฒนาองค์กร เกษตรกรและเครือข่าย 
  3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุมเจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ                    
การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา 
(นักวิชาการเกษตร) ต าแหน่งเลขที่ 1139 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบ รูปแบบ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าเพ่ือการด าเนินงาน

ส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพผลผลิต และการจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและจัดการ
การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและจัดการ
การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกรในการผลิต
และจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และประกอบอาชีพการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราได้อย่างยั่งยืน 

4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


