
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 

เรื่อง 

กระบวนการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน
ประเมินเพื่อเลื่อนระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

 

 

โดย 

 

 

ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 



คู่มือการปฏบิัติงาน 

กระบวนการเสนอผลงานของผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกให้สง่ผลงาน 
ประเมนิเพื่อเลื่อนระดบัช านาญการและช านาญการพิเศษ ภาคตะวนัออก 

 

วัตถุประสงค ์

 คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพี่อให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ังระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล ท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินแต่งต้ังในระดับสูงขึ้นทั้งระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
ได้มีความรู้  ความเข้าใจ เป็นมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการเสนอผลงาน เพื่อให้กระบวนการเสนอผลงานภาค
ตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ จะจ ากัดขอบเขตของกระบวนงานเฉพาะการประเมินเล่ือนต าแหน่งระดับช านาญการของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล และระดับช านาญการพิเศษของเกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรระดับต าบลท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินในระดับช านาญการพิเศษ โดยครอบคลุมต้ังแต่
ขั้นตอนการประกาศรายช่ือ การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน การส่งผลงานเพื่อประเมินตลอดจน
รายละเอียดของการส่งประเมินในระดับเขตจนได้รับการแต่งต้ังเล่ือนระดับ 

ค าจ ากดัความ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล หมายถึงเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในระดับต าบลมี
คุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการคัดเลือก ให้สามารถประเมินต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 

เกษตรอ าเภอ หมายถึงหัวหน้าของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการ
คัดเลือกให้สามารถประเมินต าแหน่งในระดับสูงขึ้น (ช านาญการพิเศษ) 

คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนต าแหน่งระดับเขต หมายถึงคณะกรรมการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ังให้
สามารถประเมินเพื่อเล่ือนระดับในต าแหน่งช านาญการและต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

การคัดเลือก (การชี้ตัว)  หมายถึงขบวนการท่ีคณะกรรมการคัดเลือกระดับกรมฯ โดยมีกองการเจ้าหน้าท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง 

ผ่านการประเมิน  หมายถึงเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล และเกษตรอ าเภอท่ีมีผลงานถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน และคณะกรรมการมีมติร่วมกันว่าผ่านการประเมิน เพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป 
ผลการด าเนินงาน  หมายถึง ผลงานท่ีผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินได้ประมวลผลการด าเนินงานดีเด่นท่ีได้ รับ
ด าเนินงานมา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
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แนวคิดในการพัฒนา  หมายถึง ข้อเสนอหรือวิธีการท่ีผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินได้เสนอในการท่ีแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในงานหรือกิจกรรมในต าแหน่งท่ีจะไปด ารงต าแหน่ง 

การแก้ไขผลงาน  หมายถึง ประเด็นข้อแก้ไขต่างๆ ท่ีคณะกรรมการระดับเขตได้พิจารณา แล้วว่าผู้ส่งประเมินต้อง
ท าการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานคู่มือ 

ผ่านกระทรวงเห็นชอบ หมายถึง กรณีของการประเมินลงต าแหน่งช านาญการพิเศษกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อง
เสนอให้กระทรวงเห็นชอบก่อนจึงจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งได้   

 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑.บริหาร ควบคุมการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ /
ช านาญการพิเศษ 
 ๒.ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ /
ช านาญการพิเศษ 
 ๓.ก ากับ ดูแล การประเมินผลงานฯ ให้ทันตามก าหนดเวลา 
คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 
 มีหน้าที่ 
 1.พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน 
 ๒.ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วงในเรื่องผลงานซ้ าซ้อนหรือการลอกเลียนผลงานโดยให้ด าเนินการโดย 
หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล ให้รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้น
เป็นการกล่ันแกล้งหรือไม่สุจริตให้รายงานอธิบดีด าเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ๓.วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานถือ
เป็นท่ีสุด 
เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี 
 ๑.รับเอกสารผลงานประกอบการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ 
 ๒.จัดส่งเอกสารฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 
 ๓.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 
 ๔.สรุปผลการประชุม แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อแจ้งผู้เข้ารับการประเมิน แก้ไข เอกสาร และส่งให้
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ภายใน30 วัน 
 ๕.จัดส่งเอกสารฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ 
 ๖.สรุปผลการประเมินส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
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Flow chat กระบวนการส่งผลงานเพื่อเลือ่นระดบัช านาญการและช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.กรมส่งเสริม
การเกษตรแจ้งให้ 
หน่วยงานส ารวจ
ข้าราชการในสังกัดด ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ส่ง
รายชื่อให้กรมทราบ 

2.กรมประกาศ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ันด ารง
ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญ
การ/ช านาญการ
พิเศษ(เกษตรอ าเภอ/
เกษตรต าบล)โดยระบุ 
เลขที่ต าแหน่งและ
สังกัด 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต แจ้งผู้ขอรับการประเมินแก้ไข 

7.คณะกรรมการระดับเขต
ประเมินผลงานระดับ
ช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ 

3. ผู้มีคุณสมบัติจัดท า
เอกสารประกอบการ
คัดเลือกไปยังกรมฯ 
จ านวน 2 เล่ม 
- ผลงานที่เป็นผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาซึ่ง
ผ่านการรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว 
- ข้อเสนอแนวคิด เพ่ือ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4.กองการเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิส าหรับ
ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

5.กรมฯประกาศรายชื่อ
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ส่ง
ผลงานประเมินเพ่ือเลื่อน
ระดับ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
1.ผลงานฯ 1 เล่ม 
2.ข้อเสนอแนวคิด 
3.แผ่นซึดี 1 แผ่น 

 

6.ส่งผลงาน 2 เล่ม ฉบับ
สมบูรณ์ เข้ารับการประเมิน 

ผ่าน แก้ไข 

เสนอ อธส.
พิจารณา
แต่งตั้ง 

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ 

เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประเมินผลงาน
ระดับช านาญการพิเศษ 
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ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

ประกอบด้วยขึ้นตอนดังนี้ 
 1.กรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองการเจ้าหน้าท่ี ด าเนินการ 
  1.1 ประกาศรายช่ือข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของการเล่ือนระดับช านาญการ 
  1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศต าแหน่งท่ีได้รับอนุมัติเพื่อเล่ือนระดับช านาญการพิเศษ 
 2.ข้าราชการท้ัง 2 ระดับท่ีกรมฯ ได้ประกาศรายช่ือส่งหลักฐาน แบบประเมินบุคคล พร้อมผลงานและ
ข้อเสนอแนวคิดฉบับย่อ เพื่อให้กองการเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้อง 
 3.กองการเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมท้ังยกร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด 
 4.กองการเจ้าหน้าท่ีประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินท้ังระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 
 5.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตามรายช่ือท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศ ท้ังระดับช านาญการและระดับ
ช านาญการพิเศษ จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนวคิด ตามท่ีกรมส่งเสริมอนุมัติ 
 6.เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับต าบลท่ีได้รับการคัดเลือกช้ีตัวลงในต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ จัดท าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนวคิด ส่งให้คณะกรรมการระดับเขตท าการประเมิน 
 7.ผู้ท่ีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตในระดับช านาญการพิเศษจะส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและส่งให้กระทรวงเห็นชอบ 
 8.เมื่อกระทรวงเห็นชอบ กองการเจ้าหน้าท่ีจะน ารายช่ือเสนออธิบดีแต่งต้ัง 

9.ระดับช านาญการ เมื่อผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตแล้ว จะส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
เสนอ อธิบดีแต่งต้ังต่อไป 
 

มาตราฐานงาน 

1.มาตรฐานในเชิงคุณภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกระดับในภาคตะวันออกมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนงานเสนอผลงานเพื่อเล่ือนระดับ 

2.ผลงานและข้อเสนอแนวคิดท่ีน ามาเสนอเพื่อเล่ือนระดับ มีความถูกต้องตามมาตรฐานท่ีกรมก าหนด 
3.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก มีความพึงพอใจในกระบวนการเสนอผลงานเพื่อเล่ือน

ระดับ 
4.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคนท่ีส่งผลงานประเมินผ่านคณะกรรมการประเมินระดับเขตได้รับการ

แต่งต้ัง เล่ือนระดับภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
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ระบบการตดิตามประเมนิผล 

1.คณะกรรมการประเมินระดับเขตได้ติดตามผลจากจ านวนผู้ท่ีผ่านการประเมินระดับเขต แล้วได้รับการ
แต่งต้ังภายในกรอบเวลา 

2.การออกติดตาม นิเทศงานใช้ตามระบบติดตามงานของเขต ได้มีการสอบถามความคิดเห็นปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนงานเสนอผลงานเพื่อเล่ือนระดับ 

3.น าข้อคิดเห็นของผู้ส่งประเมินมาปรับปรุงให้เกิดความพอใจมากขึ้น 
4.มีการประชุมหารือ ของคณะกรรมการประเมินระดับเขต เพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจน

แนวทางท่ีจะท าให้กระบวนการเสนอผลงานของภาคตะวันออก สามารถ ด าเนินงานได้รวดเร็ว ทันเวลา และเป็นท่ี
พอใจของผู้รับการประเมิน 


