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บทคัดยอ 

 
    สืบเนื่องจากทีม่ีการปรับปรุงโครงสรางและการจัดกรอบอัตรากําลังใหมของสวนราชการ  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2545  ทําใหขาราชการในตําแหนงตาง 
ๆ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของตนและมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่เพิ่มขึ้น  แตการที่จะให
ขาราชการไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึน้นั้นตองดําเนนิการตามหลกัเกณฑ ระเบยีบ และวิธีปฏิบัติให
สอดคลองตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด   การประเมินบุคคลและผลงานนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่กรมปศุสัตว
นํามาใชในการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2   จากการที่กองการเจาหนาที่ไดรับแบบประเมินบุคคลและผลงานของผูขอรับการประเมินในหลายๆ
คร้ังพบวา มีขาราชการจํานวนมากยังขาดความเขาใจในแนวทางการจัดทําแบบประเมนิบุคคลและผลงาน มีการ
จัดทําอยางผิดแบบผิดหลักเกณฑ ทําใหตองเสียเวลาในการนํากลับไปแกไขใหมและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ยังขาดความรูความเขาใจเรื่องของคุณสมบัติของตนเอง  คูมือการจัดทําแบบประเมนิบุคคลและผลงานตําแหนง
ในสายงานทีเ่ริ่มตนจากระดบั 1 และระดบั 2 ฉบับนี้จึงเปนการนําเสนอรูปแบบและวิธีการทําจัดแบบประเมิน
บุคคลและผลงาน ใหผูขอรับการประเมินไดนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงาน 
เพื่อเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นเฉพาะสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดับ  1  และ  2  ตามลําดับโดยละเอยีด  เร่ิมตนตั้งแต
ขั้นตอนการพจิารณาคุณสมบัติของบุคคล อันประกอบดวยขอมูลทัว่ไป  คุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงโดย
จัดแยกประเภทกลุมภารกิจตามสายงาน  รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ ก.พ. กําหนดเพิม่เติม  การกําหนดหรือการ
คํานวณระยะเวลาขั้นตํ่าของการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตั้งตามคุณวุฒแิละตาม
ระดับตําแหนงของบุคคลที่จะแตงตั้ง   โดยกรมปศุสัตวมีตําแหนงทีม่ีลักษณะงานเริ่มตนจากระดบั  1  และสาย
งานที่เริ่มตนจากระดับ  2  จํานวนทั้งส้ิน  4  กลุม  ไดแก  (1)  กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป  จํานวน 8  
สายงาน   (2)  กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก  จํานวน  2  สายงาน  (3)  กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน  จํานวน  10  
สายงาน  และ(4)  กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญพิเศษ  จํานวน  2  สายงาน  ทั้งนี้  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว34  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547 เร่ือง การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู    ความชํานาญ  และประสบการณ
เฉพาะตวั สําหรับสายงานที่เร่ิมตน 

                                                 
1 ทะเบยีนวิชาการเลขที่ 51(2) – 0503 - 083 
2 กลุมพัฒนาระบบและอัตรากําลัง  กองการเจาหนาที ่
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จากระดับ 1 และระดับ 2  ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานโดยใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง  
ผูขอประเมินไมจําเปนตองเขยีนผลงานขึ้นมาใหม นอกเหนือจากการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ไดปฏิบัติ
มาแลวในอดีต  หรือพจิารณาจากแฟมงานซึ่งไดบันทึกผลงานที่ปฏิบัติจริงในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  
และผลงานนัน้ไดแสดงใหเห็นถึง ทักษะ  ความรูความสามารถ  ความชํานาญ และผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่
ประจักษ  ซ่ึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับการเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึน้ของขาราชการกรมปศุสัตว  โดยกรม
หรือคณะกรรมการเปนผูควบคุมคุณภาพการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบ 
   คูมือฉบับนี้ไดอธิบายถึงรูปแบบการจัดทําแบบประเมินบคุคลและผลงาน  และใหขอเสนอแนะ
ในการจดัทําพรอมแบบฟอรมของแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพจิารณาคัดเลือกขาราชการพล
เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 4 หรือระดับ 5  หรือระดับ 6 สําหรับตําแหนงที ่ก.พ. กําหนดเปน
ตําแหนง  ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 (สําหรับบางตําแหนง) และตําแหนงระดบั 2-4 หรือ 5 หรือ 6 
(สําหรับบางตําแหนง)  และอธิบายถึงวิธีการเขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ตามแบบฟอรม ทําใหผูขอรบัการประเมินมีความรูความเขาใจในการจดัทําแบบประเมินบุคคลและผลงานที่
ถูกตองตามหลักเกณฑตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ซ่ึงไดบัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในกรณีตางๆ เชน การเลื่อนตําแหนง 
การยาย การโอน การบรรจุกลับเขารับราชการ เปนตน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน 
ก.พ.กําหนด 

  ป พ.ศ.2540 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร.0707.3/ว2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540 เร่ือง การคัดเลือก
เพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว  โดยสํานักงาน ก.พ.ไดเห็นวา ปจจุบันภาครัฐไดเปล่ียนบทบาท
และภารกิจ โดยมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของรัฐใหเปนที่พึงพอใจของประชาชน และสงเสริมให
ขาราชการพัฒนาคุณภาพการทํางาน   โดยคํานึงถึงผลลัพธเปนหลัก ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.จึงไดปรับปรุง
แนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ สําหรับตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 สํานักงาน ก.พ.กําหนดใหเปน
ตําแหนงระดับ 1- 3 หรือ 4 ขึ้นไป และสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 สํานักงาน ก.พ.กําหนดใหเปนตําแหนง
ระดับ 2 – 4 หรือ 5 ขึ้นไป เพื่อใหสวนราชการสามารถคัดเลือกเพื่อเล่ือนบุคคลใหดํารงตาํแหนงดังกลาวได
อยางมีคุณภาพ เหมาะสม รวดเร็ว และสอดคลองกับลักษณะงาน  โดยยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการตาม
หนังสือที่อาง และอาศัพอํานาจตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการ  ตอมาในป พ.ศ.2547 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1006/ ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เร่ือง การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดาํรงตําแหนงซ่ึง
มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 1 และระดับ 2  ซ่ึงเริ่มตนแตงตั้งตามคุณวุฒิตั้งแต ม.3/ม.ศ.3/ม.6 หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ ปวช. หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือ ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามมติของสํานักงาน ก.พ.ฉบับนี้  ไดปรับปรุงการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขึ้นใหม เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของสวนราชการเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในสวนของการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นไดกําหนด
หลักเกณฑ ดงันี้ 

   1. ให อ.ก.พ.กรม กําหนดวิธีการ วางมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพการคัดเลือกบุคคลให
เหมาะสมกับตาํแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ วินิจฉยัปญหาตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของกับ
การคัดเลือก ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรมจะดําเนินเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการแทนก็ได 
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  2. การคัดเลือกเพื่อเล่ือนบุคคลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นทุกสายงานใหใช
วิธีการสอบหรือการประเมนิผลงาน หรือการทดลองปฏิบัติงาน อยางนอย 1 วิธี แตสําหรับการคัดเลือกบุคคล
ของกรมปศุสัตวไดเลือกวิธีการประเมินผลงาน 
  3. ใหกรมเจาสังกัดเลื่อนและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา
ระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไมเกนิ 1 ระดับ 
  จากหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดมาดังกลาว การประเมินผลงานจึงเปนวธีิการหนึ่งที่
กรมปศุสัตวนาํมาใชในการการคัดเลือกเพือ่แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดบั 1 และระดับ 2   ซ่ึงในการประเมนิผลงานมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบตัทิี่ยุงยาก เพราะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  เอกสารฉบับนี้
จึงไดรวบรวมคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และแนวทางในการจัดทําแบบประเมิน
บุคคลและผลงานของขาราชการตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรูความชํานาญ และ
ประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดบั 1 และระดบั 2 เพื่อใหผูที่มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.พ.
กําหนดดําเนินการจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงานไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. และ
กรมปศุสัตวกาํหนด 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
  1. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงานของขาราชการในสายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ในตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญ และประสบการณเฉพาะตวั  
       2. เพื่อใชศึกษาและใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับผูปฏิบัติงานดานการประเมินบุคคลและ
ผลงาน 

 
ขอบเขตการศกึษา 
  คูมือการจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตําแหนงในสายงานทีเ่ริ่มตนจากระดบั 1 และ 2 
มีองคประกอบ ดังนี ้
  1. คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอประเมิน 
  2. ลักษณะภารกิจและชื่อกลุมตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 
  3. วิธีการคัดเลือก (ตามสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34   ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 
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  4. แบบฟอรมแบบประเมินบุคคล (ทุกกลุมงาน)  
  5. ขอเสนอแนะในการจัดทําแบบฟอรม (ทุกกลุมงาน) 
  6. หลักเกณฑการประเมินเฉพาะสายงานในตําแหนง 
  7. ผลงานที่นําสนอ 
  8. หนังสือรับรองผลงาน 
  9. สรุปและขอเสนอแนะ 
 
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา 
  1. วางแผน รวบรวม เอกสารและหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการจัดทําผลงาน 
  2. ศึกษาแนวทางการจัดทําคูมือของหนวยงานหรือองคกรตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. 
  3. เรียบเรียงขอมูลและตัวอยางประกอบการจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงานโดย 
จําแนกเปนสายงานทุกสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 ของกรมปศุสัตว 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตวที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  
สามารถจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงาน ไดอยางถูกตอง สะดวก และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
พิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลมีแนวทางและหลักเกณฑที่ชัดเจนในการประกอบการพิจารณา
ตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลของสํานักงาน ก.พ.  โดยเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
  2. ผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน สามารถจัดเรียบเรียงขอมูลไดงาย และสะดวกยิ่งขึ้น 
เปนการลดการสูญเสียเวลา และลดการสิน้เปลืองอุปกรณในการจัดทําแบบประเมินเมินบุคคลและผลงาน 
  3. ลดปญหาการสอบถามจากผูขอรับการประเมิน  และเสริมสรางการประเมินบุคคลและ
ผลงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. สามารถใหหนวยงานอืน่ๆ นําไปประยกุตใช   หรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมอืสําหรับใช
ประเมินใหกับขาราชการในหนวยงาน 
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คําอธิบายเกี่ยวกับการพจิารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 
การพิจารณาคณุสมบัติของบคุคล      ประกอบดวย 
  1. ขอมูลทั่วไป 
       - ประวัติสวนตวั (ตาม ก.พ.7) 
       - ประวัตกิารรับราชการ 
       - ประสบการณในการทํ างาน 
       - อัตราเงินเดือน 
  2. คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหนง 
       - คุณวฒุิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่ก.พ. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง) 
       - ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 
  3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. กํ าหนดเพิม่เติม เชน มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตํ าแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกลู ตามคุณวุฒขิองบุคคล และตามระดับ
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง 
      3.1 การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและตามระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง ดังนี้ 
 
ตารางที่  1  การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒแิละระดับตําแหนง 

 
ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  /    คุณวุฒิ 

 
4 5 6 

ม.3  /  มศ.3  /  ม.6  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 9  ป 11  ป 13  ป 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (วิชาอาชีพ  1)  หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ 

8  ป 10  ป 12  ป 

ปวช.  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (วิชาอาชีพ  2)  
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

6  ป 8  ป 10  ป 

ปวท.หรืออนุปริญญา  2  ป  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ - 7  ป 9  ป 
ปวส.หรืออนุปริญญา  3  ป  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ - 6  ป 8  ป 
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       3.2 การกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
สําหรับสายงานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
               (1) สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 ที่กําหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเทียบได
ไมตํ่ ากวานี้ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 3 หรือ 4 หรือ 5 เชน สายงานนาฏศิลป ดุริยางค
ศิลป หรือคีตศิลป เปนตน 
              (2) สายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 1 ที่กาํหนดคณุวุฒิระดบั ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี ้
เปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 2 เชน สายงานชางหลอ ชางอาภรณหรือชวยทันตแพทย เปนตน 
 
   กําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวฒุิ
ของบุคคลและตามระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง ดังนี ้
 
ตารางที่  2  การกําหนดระเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง 

ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  /    คุณวุฒิ 4 5 5 

ประโยคประถมศึกษา  หรือประกาศนียบัตรชั้นตนทาง
นาฏศิลป  หรือดุริยางคศิลป  หรือคีตศิลป 

9  ป 11  ป 13  ป 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 7  ป 9  ป 11  ป 
ประกาศนียบัตรชั้นกลางทางนาฏศิลป หรือดุริยางคศิลป 
หรือคีตศิลป 
 

6  ป 8  ป 10  ป 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรืออนุปริญญา 2 
ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ 

5  ป 7  ป 9  ป 

ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ 4  ป 6  ป 8  ป 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางนาฏศิลป หรือดุริยางคศิลป 
หรือคีตศิลป 

4  ป 6  ป 8  ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางที่กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

2  ป 4  ป 6  ป 

ปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางที่กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง 

- 2  ป 4 ป 
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ลักษณะภารกิจและชื่อตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 1 และ 2 
  กรมปศุสัตวมตีําแหนงที่มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรูความชํานาญ  และ
ประสบการณเฉพาะตัวตั้งแตระดับ  4  ขึ้นไป  สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ  1  และตําแหนงตั้งแตระดับ  
5  ขึ้นไป  สําหรับสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดับ  2  มีทั้งส้ิน  จํานวน  3  กลุมใหญประกอบดวย 
    1.  กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป 
  ลักษณะภารกิจ  ทําหนาทีด่านธุรการ  บริการ  หรืองานสนับสนุนวิชาการ 
  ชื่อตําแหนงในสายงาน 
    1.1  เจาหนาทีธุ่รการ 
    1.2  เจาพนักงานธุรการ 
    1.3  เจาหนาทีก่ารเงินและบญัชี 
    1.4  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
    1.5  เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 
    1.6  เจาหนาทีพ่ัสดุ 
     1.7  เจาหนาทีโ่สตทัศนศึกษา 
   1.8  เจาหนาทีเ่ผยแพร 
  2.  กลุมงานทีป่ฏิบตัิภารกิจหลัก 
  ลักษณะภารกิจ  ทําหนาทีด่านปฏิบัติการของสายงานภารกิจหลักของสวนราชการ 
  ชื่อตําแหนงในสายงาน 
    2.1  เจาหนาทีสั่ตวบาล 
    2.2  เจาพนักงานสัตวบาล 
  3.  กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 
  ลักษณะภารกิจ  ทําหนาที่ชวยปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  รวมทัง้  งาน
เทคนิคที่ตองใชผูปฏิบัติงานที่มีความรูทางเทคนิคเฉพาะดาน  ซ่ึงตองอาศัยประสบการณในการทาํงานหรือ
ไดรับการฝก 
  ชื่อตําแหนงในสายงาน 
  3.1  สัตวแพทย 
  3.2  เจาหนาทีว่ิทยาศาสตร 
  3.3  เจาหนาทีว่ิทยาศาสตรการแพทย 
  3.4  ชางโยธา 
  3.5  นายชางโยธา 
  3.6  ชางเครื่องกล 
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  3.7  นายชางเครื่องกล 
  3.8  ชางเทคนคิ 
  3.9  นายชางเทคนิค 
  3.10  เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ 
  4.  กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญพิเศษ 
  ลักษณะภารกิจ  ปฏิบัติงานโดยใชความรู  ความสามารถเฉพาะและทกัษะเฉพาะตวั 
  ชื่อตําแหนงในสายงาน 
  4.1  นายชางศลิป 
  4.2  นายชางภาพ   
 
วิธีการคัดเลือก 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว 34  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547) 
การคัดเลือกม ี3 วิธี คือ 
    1. คัดเลือกโดยการสอบ 
        การสอบใหดําเนนิการโดยอิงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่  24 
พฤศจิกายน 2535 เร่ืองหลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกบัการสอบคัดเลือก คุณสมบตัิของผูมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลกิบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยกําหนดใหทําการทดสอบ
เฉพาะความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ทกัษะความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้น โดยเฉพาะ โดยวิธี
สอบขอเขียน 
   2. คัดเลือกโดยการประเมินผลงาน 
        การประเมนิผลงานใหพจิารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง (โดยไมจาํเปนตองเขียนผลงาน
ขึ้นมาใหม นอกจากเปนการสรุปรายละเอียดเกีย่วกับผลงานในอดีต) หรือพิจารณาจากแฟมงานซึ่งไดบันทึก
ผลงานที่ทําจริงไวแลวในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยผลงานนัน้แสดงใหเหน็ถึง ทักษะ ความรู
ความสามารถความชํานาญ และผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ 
    3. คัดเลือกโดยการใหทดลองปฏิบตัิงาน 
        หมายถึง การทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริงหรือการสาธิตการปฏิบัติงาน 
         3.1 เปนการวัด กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานและผลผลิต (Product) ของการ
ปฏิบัติงาน 
        3.2 การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ทํ าได 2 แนวทาง 
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               (1) มุงกําหนดคาคุณภาพของการปฏิบัติตามขั้นตอนในกจิกรรมปฏิบัติงาน เชน 
     - ทํางานไดดีเพียงใด 
    - ทํางานถูกตองหรือไม 
     - ขั้นตอนที่ปฏิบัติตาง ๆ ถูกตองหรือไม 
    - การปฏิบัติแตละขั้นตอนปลอดภัยหรือไม 
    - ขั้นตอนที่ปฏิบัติเปนไปตามลําดับปฏิบัติที่แนะนําไวหรือไม 
            (2) มุงพิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ในรูปของอัตราที่ปฏิบัติความเร็ว และ
การเคลื่อนไหว เชน สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย เสร็จไดทันภายในเวลาที่กําหนด 
       3.3 การประเมินผลผลิตของการปฏิบัติงาน ผลงานเปนประจักษ เมือ่เทียบกับมาตรฐานของ
งานและนโยบายของสวนราชการ โดยพิจารณาไดจากผลงานทายสุดเมื่อไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแตละชวงเวลา 
ซ่ึงอาจใชคําถามเหลานี ้
             - งานทีท่ําขึ้นเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบมากนอยเพียงใด 
             - ผลงานที่ทําได ประณีต เรียบรอย หรือไม 
             - ผลงานที่ทําได เปนไปตามมาตรฐานงานเพยีงใด 
              - ผลงานที่ทําได เปนไปตามขอแนะนําเบื้องตนเพียงใด 
      3.4 ระดับคาการประเมินของกระบวนการปฏิบัติงาน อาจเปน 2 ระดบัคา เชน 
              - ปฏิบัติได หรือปฏิบัติไมได 
              - ดี หรือไมด ี
              - มีทักษะ หรือไมมทีักษะ 
               - ถูกตอง หรือไมถูกตอง 
                                  ระดับคาการประเมินของผลการปฏิบัติงาน อาจแบงเปน 4 ระดับคา ไดแก 
            1. ดีมาก  
           2. ดี  
           3. พอใช  
          4. ตองปรับปรุง 
    3.5 ควรมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานโดยภาพรวมดวย เชน 
          - ผาน หรือ ไมผาน 
           - เหมาะสม หรือ ไมเหมาะสม 
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  เพื่อการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึน้นั้น  กรมปศุสัตวไดดําเนนิการคัดเลือกบุคคล  
โดย  วิธีการประเมินผลงาน  ซ่ึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกบัการเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้นของขาราชการกรม
ปศุสัตว  โดยกรมหรือคณะกรรมการจะควบคุมคุณภาพการคัดเลือกบคุคลใหเหมาะสม  กับตําแหนงและ
ลักษณะหนาทีค่วามรับผิดชอบ 
 
   การจัดทําแบบประเมินบุคคลและผลงานและคําแนะนํา 
  ในการจัดทําพรอมแบบฟอรมของแบบประเมินบุคคลและผลงาน ในสายงานตางๆของกรม
ปศุสัตว ดังนี ้

  1.  เจาหนาที่ธุรการ 
   2 . เจาพนกังานธุรการ 
   3 . เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี 
   4 . เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
   5.  เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
   6.  เจาหนาทีพ่สัดุ 
    7.  เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 
  8.  เจาหนาทีเ่ผยแพร 
    9.  เจาหนาที่สัตวบาล 
   10.  เจาพนกังานสัตวบาล 
    11.  สัตวแพทย 
  12.  เจาหนาทีว่ิทยาศาสตร 
  13.  เจาหนาทีว่ิทยาศาสตรการแพทย 
  14.  ชางโยธา 
  15.  นายชางโยธา 
  16.  ชางเครื่องกล 
  17.  นายชางเครื่องกล 
  18.  ชางเทคนิค 
  19.  นายชางเทคนิค 
  20.  เจาหนาทีโ่สตทัศนูปกรณ 
  21.  นายชางศลิป 
  22  นายชางภาพ   
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ตัวอยางปกของแบบประเมินบุคคลและผลงาน  
 

 
 
 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
 
 
 
 
 

ของ 
 

ชื่อ-สกุล........................................... 
ตําแหนง.......................................... 

 
 
 
 
 

ชื่อหนวยงานที่สังกัด............................................. 
 
 

 
 
 
 
 

คําแนะนํา   1.  ควรใชกระดาษปกแข็ง ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ ช่ือ-สกุล ,ตําแหนง,และหนวยงานที่ผูขอ
ประเมินสังกัดอยู 
                      2.  การระบุช่ือหนวยงานที่สังกัดใหใสมาใหครบ  เชน  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด...  กอง../สํานัก... 
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แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 

  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 
4 หรือระดับ 5  หรือระดับ 6 สําหรับตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนง  ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 
(สําหรับบางตําแหนง) และตําแหนงระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 (สําหรับบางตําแหนง) 
  

ตอนที่ 1        ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน 

 
1.  ช่ือผูรับการประเมิน     ...........................................................................................................................     

2.  วุฒิการศึกษา............................................................................................................................................ 

3.  ปจจุบันดํารงตําแหนง     ...........................................       ตําแหนงเลขที่........................................... 
    งาน/ฝาย/กลุม......................................................                สวน............................................................. 
     กอง/สํานัก/จังหวัด.................................................................................................................................. 
    อัตราเงนิเดือนปจจุบัน.................................บาท             ( ปงบประมาณ ...............................) 

4.  ตําแหนงทีข่อประเมิน   .......................................           ตําแหนงเลขที่............................................. 
    งาน/ฝาย/กลุม..........................................................           สวน.............................................................. 

     กอง/สํานัก/จังหวัด...............................................    กรมปศุสัตว                                             
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5.  ประวัติการรับราชการ 
        วนั  เดือน  ป        ตําแหนง            อัตราเงินเดือน                  สังกัด 
       ( เร่ิมตั้งแตรับราชการ-ปจจุบัน ) 
     ........................         ...................................      .......................         ............................................ 
     ........................         ...................................      .......................         ............................................ 
     ........................         ...................................      .......................         ............................................ 

6.  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ะขอประเมนิ   จํานวน   ..........................   ป   

7.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน ................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 1        ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน   
  
8. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงทีจ่ะขอประเมิน 
                เชนเดียวกับขอ 7 

9. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอใหประเมิน   
    9.1  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป 
    9.2  บทความเรื่องที่ 1  ช่ือเร่ือง........................................ 
    9.3  บทความเรื่องที่ 2  ช่ือเร่ือง....................................... 
 
    
 
 
                                 (ลงชื่อ)……………………….    ผูขอรับการประเมิน 
                                                                                   ( ................................................... )  

                                               ตําแหนง........................................................ 
                                                   วันที.่............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา   
          1)  ผูขอรับการประเมนิควรตรวจสอบขอมูลของตนเองจากประวัติของตนเองใน ก.พ.7  โดยขอ
ตรวจสอบขอมูลไดที่ฝายทะเบียนประวัตแิละบําเหนจ็ความชอบ กองการเจาหนาที ่
          2)  การระบุหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน(ขอ 7.)ใหตรวจสอบจากบันทกึคํา
ช้ีแจงในหนาที่ความรับผิดชอบในหนงัสอืการปรับบทบาทภารกจิ  และโครงสราง  กรมปศุสัตวกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  พ.ศ.2545 
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ตอนที่ 2       การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล    

1.  คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
              ตรง                                                  ไมตรง 
2.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.กําหนดเพิม่เติม 
    2.1    ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง 
              ระยะเวลาขั้นต่ํา...........ป               อยูในสายงานตดิตอกัน.............ป 
    2.2   อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอตัราเงินเดือนขัน้ต่ําของตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 
              ต่าํกวาขั้นต่ํา................ขั้น              เทากับขั้นต่ํา 
              สูงกวาขั้นต่ํา 
3. ประวัติในราชการ 
              เคยถูกลงโทษทางวินัย.............................เมื่อ........................... 
              กาํลังอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยั 
              กาํลังอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินยั 
              ไมเคยถูกลงโทษทางวินยัและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั 

สรุปผลการตรวจสอบ 

ผูรับการประเมิน 
   มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามที่ ก.พ.กําหนดเพิม่เติม 
   มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมมีคุณสมบัตอ่ืิน ๆ  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด

เพิ่มเติม 
   ไมมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคุณสมบตัิอ่ืน ๆ  ตรงตามที่ ก.พ. กาํหนด

เพิ่มเติม 
   อ่ืน   ๆ  ........................................... 

                                                                                                 (ลงชื่อ)............................................................       
                                                                                                              (.........................................................) 
                                                                                                                 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
                                                                                                   วันที่ .............................................................. 
 

 
คําแนะนํา    การตรวจคณุสมบัติของบุคคลในตอนที่ 2 นี้  เจาหนาที่ของหนวยงานการเจาหนาที่เปนผู
ตรวจสอบ 
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ตอนที่ 3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

ก. การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนางาน/หัวหนาฝายของผูขอรับประเมิน       

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ  

1. ความประพฤติ 
    เปนการพจิารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตวั   ตลอดจน
การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน  และขอบังคับของสวน
ราชการนั้น ๆ การรักษาวินยัขาราชการจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น                             

 
25 
 

 
 

2. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 
    เปนการพจิารณาความตัง้ใจในการทํางาน  ความมุงมั่นที่จะ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน 
รวมถึงความเต็มใจและความกลาที่จะรับผิดตอ     ผลเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ไมปดความรับ   ผิดชอบงาย ๆ และความจริงใจที่จะ
ปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น 

 
25 

 
 

3. ความอุตสาหะ 
    เปนการพจิารณาความมมีานะอดทนเอาใจใสในหนาที่การงาน 
กระตือรือรนในหนาทีก่ารปฏิบัติงานโดยอทุิศเวลาใหกับทาง
ราชการ   ไมเฉื่อยชา และมคีวามขยันหมัน่เพียร 

 
25 

 

4. ความสามารถในการปฏิบตัิงานรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมี
ประสิทธิภาพ    
     เปนการพจิารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และยอมรบัในความสามารถของ
ผูรวมงานทุกระดับ 
 

25  

คําแนะนํา      ผูบังคับบัญชาระดับหวัหนาของผูประเมิน  เปนผูใหคะแนน  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
                           -ระดับคะแนน    60 - 70      อยูในเกณฑ    พอใช   
                           - ระดับคะแนน   70-79        อยูในเกณฑ    ดี  
                           - ระดับคะแนน  80-100       อยูในเกณฑ   ดีมาก 
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ตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ตอ) 

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับแรก 

คะแนนรวมสาํหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล..............................คะแนน 

                     ระดับการประเมิน.............................................. 
                     สรุปผลการประเมิน     (     )  ผานการประเมิน 
                                                              (     )  ไมผานการประเมิน 
 
                                                         ลงชื่อผูประเมิน............................................................ 
                                                                                                               (..........................................................)    
                                                                                               ตําแหนง............................................................. 
                                                                                               วันที.่.................................................................... 
 
ความเห็นผูบงัคับบัญชาเหนอืขึ้นไป 1 ระดับ 
สรุปผลการประเมิน             (      )  ผานการประเมิน 
                                                   (      )  ไมผานการประเมนิ 
 
                                                          ลงชื่อผูประเมิน............................................................ 
                                                                                                               (..........................................................)    
                                                                                               ตําแหนง............................................................. 
                                                                                     วันที.่.................................................................... 
 
 
 
 

 
คําแนะนํา          1)  ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับแรกหมายถึงระดับผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูขอประเมิน  1  
ระดับ 
        2)  ความเห็นผูบังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป  1  ระดบั หมายถึงผูบงัคับบัญชาที่อยูเหนือกวาระดับ
แรก  หรืออาจกลาวไดวาเปนระดับ  ผอ./ผอ.เจาสํานัก/ปศจ./สสอ. 
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ตอนที่ 3  การประเมินคุณสมบัติเฉพาะบุคคล (ตอ)   

 

ความเหน็ของผูมีอํานาจตามมาตรา 52 (กรณีความเห็นของผูบังคับบัญชา ทั้ง 2 ระดบัแตกตางกนั) 

     (   )  ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล).............................................................................. 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
     (    )  ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล......................................................................... 
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
  
   
                                                          ลงชื่อผูประเมิน............................................................ 
                                                                                                               (..........................................................)    
                                                                                               ตําแหนง............................................................. 
                                                                             วนัที.่.................................................................... 
 

 

 

 

 

 
คําแนะนํา    ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา  52  (อธิบดีกรมปศุสัตว)  จะใหความเห็นกรณีผูบังคับบัญชา
ทั้ง  2  ระดับเห็นแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สําหรับกรรมการผูใหคะแนนการประเมิน)  
                 (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ผลการ ปฏิบัตงิาน
และ บทความ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 
100 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1.  ผลการปฏิบัติงาน  
ยอนหลัง 2 ป 

1. ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 
2. คุณภาพของผลงาน 
    2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในดาน  

เทคนิคและวิธีการ 
    2.2 ความครบถวนสมบูรณและความประณีต  
          ของผลงาน  
    2.3 ประโยชนของผลงาน 

  

 2. บทความ 1. ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 
2.. คุณภาพของผลงาน 
    2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในดาน  

เทคนิคและวิธีการ 
    2.2 ความครบถวนสมบูรณและความประณีต  
          ของผลงาน  
    2.3 ประโยชนของผลงาน 
 

  

     คะแนนสาํหรับงานทีป่ฏิบัต…ิ………..คะแนน 

     ระดับการประเมิน        ระดับ 4            ไดคะแนนรอยละ  65  ขึ้นไป 
                                ระดับ 5            ไดคะแนนรอยละ  70  ขึ้นไป 
                                             ระดับ 6            ไดคะแนนรอยละ  80  ขึ้นไป 
 
 
 

 
คําแนะนํา    คณะกรรมการฯเปนผูพิจารณาใหคะแนนการประเมิน 
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ตอนที่ 5  สรุปผลการคัดเลือก ( สําหรับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ) 

         
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมนิในตอนที่ 2, 3 และ 4  
ของ.........(ช่ือ-สกุล)......................ในการประชุมครั้งที่ ..............วันที.่....เดือน..............................พ.ศ..............  
มีมติดังนี ้
              (     )  ผานการคัดเลือก…………………………………………………..   
              (     )  ไมผานการคัดเลือก 
              (     )  ความเหน็เพิ่มเติม (ถามี) ........................................................................................................ 
                       ...................................................................................................................................................... 
                        
                                                                                      (ลงชื่อ)............................................. ประธานกรรมการ 
                                                                                                  (...............................................) 
 
                                                                                      (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                                                                                                  (................................................) 
 
                                                                                      (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                                                                                                  (................................................) 
 
                                                                                      (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                                                                                                  (................................................) 
 
                                                                                      (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                                                                                                  (................................................) 
 
                                                                                      (ลงชื่อ).............................................. เลขานุการ 
                                                                                                  (................................................) 
 
 
คําแนะนํา    คณะกรรมการจะเปนผูใหความเห็นชอบเซ็นผานในกรณีผานการประเมิน ซ่ึงถาหากไมผานการ
ประเมินคณะกรรมการจะใหความเห็นเพิ่มเติม 
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  จากตัวอยางทีผ่านมามีทั้งหมดรวม 4 ตอน เปนขอมูลซ่ึงผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน
ตองใสรายละเอียดมาใหครบตามตัวอยางและตามคําแนะนําที่ใหไวในตอนทายของแตละตอน โดยท้ัง 4 ตอนที่
กลาวมาแลวนัน้เปนรูปแบบของแบบประเมินบุคคลของผูขอรับการประเมินและผูบังคับบัญชาที่ประเมินให 
ตลอดจนคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเปนผูใหคะแนนและความเหน็ชอบตามลําดับ  แตผูขอรับการ
ประเมินจะตองมีในสวนของผลงานเพื่อใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานไดพิจารณาประกอบ โดย
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้   
  สวนที่ 1  ผลงานยอนหลัง 2 ป  ในสวนนี้ผูขอรับการประเมินจะตองใสมาทุกระดบัตําแหนง
ที่ขอรับการประเมิน 
  สวนที่ 2  บทความหรือผลงานทางวิชาการ  ในสวนนี้ผูขอการประเมนิเพื่อเล่ือนขึ้นเปนระดับ 
5 ตองมีบทความ  1 เร่ือง   ระดับ 6  ตองมีบทความ  2  เร่ือง 
  โดยทั้ง 2  สวน ใหผูขอรับการประเมินดาํเนินการตามตัวอยางตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 
ผลการปฏบิัตงิานยอนหลัง 2 ป 

   

ปริมาณงาน ลําดับท่ี รายการประเมิน 

หนวยวัด จํานวน 

หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
                                                                               (ลงชื่อ)……………………  ผูขอรับการประเมนิ 
                                                                 (…............................................)  
                ตําแหนง.................................................. 
                                                                    วันที.่....................................................... 

 
 ผูบังคับบัญชาระดับแรก   ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
     ขอรับรองวาเปนผลการปฏิบัติงาน  1  เห็นดวยกับผูบังคับบัญชาระดับแรก  

      ของผูขอประเมินจริง   1  ไมเหน็ดวย       
 
 
(ลงชื่อ).................................................              (ลงชื่อ)............................................................. 
             ( ......................................... )                                    ( ....................................................... )          
         ตําแหนง.....................................            ตําแหนง............................................................. 
    วันที่..................................................            วันที่...................................................................... 
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คําแนะนําในการจัดทําผลการปฏิบัตงิานยอนหลัง 2 ป 
 
  ผลงานยอนหลัง  2  ป  ใหใชแบบฟอรมหลักเกณฑการประเมินเฉพาะสายงานในตําแหนง
ของแตละสายงานเชน  สายงานสัตวแพทย  สายงานสัตวบาล  สายงานเจาหนาที่ธุรการ  เปนตน  การใส
ตัวเลขในผลงานยอนหลัง  2  ป  ใหใสตัวเลขที่เปนจํานวนเฉลีย่ตอคนที่ปฏิบัติงานภายใน  2  ป  ไมใชตวัเลข
ของทั้งอําเภอหรือทั้งจังหวดั 
  ทั้งนี้  ไดนาํเสนอขอเสนอแนะในการเขยีนผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  2  ป  โดยยกตวัอยางแต
ละกลุมงานดังนี้   
  1.  กลุมงานธุรการหรือบริหารทั่วไป 
    2.  กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก 
   3.  กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 
   4.  กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญพิเศษ 
 
  หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 
1 และระดับ 2  แตละกลุมมีรายละเอียดดังนี ้
 
กลุมงานธุรการหรือบริหารทั่วไป      มีจาํนวน  8  สายงาน  
1  เจาหนาที่ธุรการ 
2  เจาพนักงานธุรการ 
3  เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
4  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
5  เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
6  เจาหนาที่พสัดุ 
7  เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 
 8  เจาหนาที่เผยแพร 
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เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน 
     1. เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 4 และระดับ 5 
 2. เจาพนักงานธุรการ  ระดบั 5 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานสารบัญ
1.1 ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
1.2 ลงทะเบียนเลขที่หนังสือออก 
1.3 จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อเสนอนักบริหาร 
1.4 เก็บ-คนหาหนงัสือราชการ 
1.5 รางโต-ตอบหนังสือราชการพรอมตรวจราง 
1.6 จัดทําเรื่องขออนุมัติการประเมินและบันทึกรายงานการ

ประชุมพรอมสงรายงานการประชุม 
1.7 รวบรวมสถิติตางๆ 
1.8 จัดทํารายงานผลการปฎิบัติงาน 
1.9 จัดสงเอกสารทางไปรษณยี 
1.10 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทัง้ภายใน-ภายนอก 
 

 
เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 

 
เร่ือง 
เร่ือง 
ฉบับ 
คร้ัง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานพิมพ
2.1 พิมพหนังสือราชการ 
2.2 ตรวจทานหนังสือ 
 

 
เร่ือง 
เร่ือง 

  

3 งานการเงินและบัญชีเบื้องตน
3.1 จัดตั้งงบประมาณประจําป 
3.2 จัดสรรและทํารายงานการใชจายเงนิ 
3.3 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
3.4 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินพรอมกับการกันเงินและ
ลงบัญชีคุม 
3.5 วางฎีกา 
3.6 จัดทําบัญชีควบคุม และการเบิกจายตามใบสําคัญคาใชจาย
ตางๆ 

 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
เร่ือง 

 
เร่ือง 

รายการ 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

 
 

3.7 จัดทํารายงานใชจายเงินงบประมาณ 
3.8 รวบรวมเงนิการกุศลของกรมฯ และการกุศลอื่นๆ 

 

คร้ัง 
คร้ัง 

  

4 งานพัสดุ
4.1 จัดซื้อจัดจาง 
4.2 จัดทําทะเบียนวัสดุครุภณัฑ/จําหนาย 
4.3 เบิกจายพสัดุครุภัณฑตางๆ 
4.4 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑตางๆ 
4.5 จัดทํารายงานพัสดุประจําป 
4.6 ตรวจสอบพัสดุประจําป 
4.7 กรรมการตรวจรับพัสด ุ

 

เร่ือง 
เร่ือง 
คร้ัง 
เร่ือง 
เร่ือง 
คร้ัง 
คร้ัง 

  

5 งานการเจาหนาที่
5.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมลูเพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง 
5.2 จัดทําเรื่องบรรจุแตงตั้ง ขอโอน ยาย ปรับวุฒิ และเลื่อน
ระดับของขาราชการ 
5.3 จัดทําบัญชีรายละเอียดการจางและขออนุมัติจาง 
5.4 จัดทําเรื่องการลาทุกชนิด และงบเดือน ป วันทําการของ
ขาราชการและลูกจาง 
5.5 จัดทําเรื่องพิจารณาความดีความชอบประจําปของขาราชการ
และลูกจาง 
5.6 จัดทําคําขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
 

 
คร้ัง 
เร่ือง 

 
คร้ัง 
คร้ัง 

 
ราย 

 
ราย 

  

6 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัต ิ
6.1 
6.2 
6.3 
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ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 3. เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ระดับ 4 และระดับ 5 
 4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 5 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน 
จํานวน ( 2 

ป) 
หมายเหตุ 

 
1 

 
งบประมาณ
จัดทําทะเบยีนคุมงานประมาณรายจายสําหรับสวนกลาง 
และจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจงัหวัดสําหรับ
สวนภูมภิาคโดยคุมเงินประเภทตางๆ เชน ตามแผนงาน/
งาน/โครงการ หมวดรายจายงบกลาง เงนิกันไวเบิกเหล่ือมป 
เงินกันประจํางวดสวนกลางตามใบสําคัญ เงินคางเบิกขาม
ปงบประมาณ เงินเบิกแทนสวนราชการอืน่ เงินนอก
งบประมาณ เปนตน 
1.1 ลงทะเบียนควบคุมเงินเกีย่วกับ 

- ไดรับเงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปและ
ไดรับเงินประจํางวด 

- โอนเงินงบประมาณรายจายและโอนเปลี่ยนแปลง
เงินประจํางวด 

- ขออนุมัติหลักการเบิกจายเงนิ 
- ใบยืมเงนิราชการ/เงินทดรองราชการ 
- ใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบสําคัญชดใชเงินทดรอง

ราชการ/ใบสําคัญคางเบิกขามป(คาเบี้ยเล้ียงฯ คา
เชาบาน คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาซอมแซมทรัพยสิน 
คาวัสดุสํานักงาน) 

- ฎีกา 
- ใบนําสงเงินเบกิเกินสงคืน 
- ใบกันเงนิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คร้ัง/รายการ 
 

คร้ัง/รายการ 
 
 
 

เร่ือง/ฉบับ/ 
ชุด 

 
 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 
 
 

  



 
 

26 
ปริมาณงาน 

ลําดับ รายการประเมิน 
หนวยงาน จํานวน ( 2 ป) 

หมายเหตุ 

 1.2 จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณ 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปปจจุบนั 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปกอน 
- รายงานผลการใชจายเงนิงบประมาณประจําเดือน

สวนกลาง/สวนภูมภิาค 
- รายงานเงินรายไดแผนดินสวนกลาง/ภูมิภาค 
- รวบรวมรายงานคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค สงกรมบัญชีกลาง 
- รายงานการใชคาสาธารณูปโภค 
- การใชจายเงินนอกงบประมาณ 
 

 
คร้ัง 
คร้ัง 

คร้ัง/แบบ 
 

คร้ัง 
คร้ัง 

 
คร้ัง 

คร้ัง/ราย 

  

2 การตรวจสอบ
หมายถึง การตรวจสอบใบสําคัญทุกประเภทกอนจายเงนิ 
คือ การตรวจสอบใบสําคัญเงินสวัสดิการ ใบสําคัญเบิกเงิน
สดในการเดินทางไปราชการ ใบสําคัญชดใชเงินยมื 
ใบสําคัญในการจัดซื้อจัดจาง 
2.1 ใบสําคัญทั่วไป 
2.2 สัญญาการยืมเงิน 
2.3 เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง 
 

 
 
 
 
 

ชุด 
ฉบับ 
เร่ือง 

  

3 การเงิน 
3.1 รับเงิน 

- รับเงินจากแหลงตางๆ 
- ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณเหลือจายและนําฝาก
คลัง 

- จัดทําทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงิน 
- จัดทําทะเบยีนคุมเช็ค 
- จัดทําทะเบยีนคุมสมาชิกกองทุนบําเหนจ็บํานาญ 

         -   จัดทําทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
 

คร้ัง 
คร้ัง 

คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน ( 2 ป) 
หมายเหตุ 

  
- จัดทํารายละเอยีดการหักเงนิสวัสดิการกรมปศุสัตว

และหนี้สินพรอมโอนเงินเดอืนขาราชการ 
- จัดทํารายละเอยีดการหักเงนิสวัสดิการกรมปศุสัตว

และหนี้สินพรอมโอนเงินเดอืนลูกจางประจํา 
- จัดทํางบเดือนเงินรายไดแผนดินนําสง

กระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 
- รายงานหนี้สินขาราชการและลูกจางประจําสง

กระทรวงการคลัง 
- ตรวจสอบประเภทลูกหนี ้
- จัดทําทะเบยีนคุมเงินจัดทําทะเบียนคุมเช็ค(ระบุ) 
- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบุ) 

 
 
3.2 จายเงนิ 

- เขียนและจายเช็คเงินงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ 

- ลงทะเบียนจายเช็ค 
- ลงทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย 
- จายเงินสดใบสําคัญเงินงบประมาณ 
- จัดทํารายละเอยีดการจายเงนิเดือน คาจางชัว่คราว 
- จัดทํารายละเอยีดประกันสังคมของคาจางชั่วคราว 
- จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน เงินนอก
งบประมาณและเงินเบิกเกินสงคืน 

- จัดสงประกนัสังคมคาจางชั่วคราวใหสํานักงาน  
ประกันสังคม 

 
 

 
คร้ัง/ราย 

 
คร้ัง/ราย 

 
คร้ัง 

 
คร้ัง 

 
คร้ัง/ราย 

 
 
 
 
 

ฉบับ 
 

คร้ัง/ชุด 
คร้ัง/ฉบับ 
คร้ัง/ชุด 
คร้ัง/ราย 
คร้ัง/ราย 
ฉบับ 

 
คร้ัง/ราย 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

4 การจัดทําบัญชี 
รับผิดชอบการจัดทําบัญชีทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ การจัดทําฎีกา รายงานการเงนิงบเดือนและงบผัดสง 
4.1 จัดทําบัญชี 

- บันทึกทะเบียนรายจาย 
- จัดทําบัญชีจากรายงานของหนวยงานสวนภูมภิาค 
- จัดทําใบโอน 
- จัดทําบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร 
- จัดทําสมุดบัญชียอย 
- จัดทําบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายจังหวัด/รายตัว 
- จัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- จัดทําบัญชี (ระบ)ุ 
- ตรวจสอบการเบิกจาย ปดบญัชีและยืนยันยอดเงินคงเหลอื 
- จัดทําทะเบยีน(ระบ)ุ 
- ตรวจสอบการโอน/ชําระหนี/้คํานวณคาปรับ/ดอกเบีย้และ
ติดตามการชําระหนี ้

- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบุ) 
1. การจัดทํางบเดือน 
2. การจัดทํางบผดัสง 
3. ตรวจสอบการชดเชยใชใบสาํคัญเงินทดรองราชการ 
4. ตรวจสอบรายงาน (ระบุ) 

4.2  ทําฎีกา 
- จัดทําฎีกา 
- จัดทําหนางบรายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณชดใชเงนิ
ทดรองราชการ 

- จัดทําหลักฐานการเบิกเงนิไดหักภาษ ีณ ที่จายเงินประจํา
ตําแหนงประเภทตางๆ เงินสมทบและเงินชดเชยของ
ขาราชการและลูกจางชัว่คราว 

 

 
 
 
 

รายการ 
รายการ 
ฉบับ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 

 
งบ 
งบ 
ชุด 

 
 

ฎีกา 
ราย 

 
ฉบับ 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

 - จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายของขาราชการ 
ลูกจางประจําและลูกจางชัว่คราว 

- จัดทําหลักฐานการจายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางชั่วคราว 
เงินพิเศษตางๆ ที่จายควบคูกบัเงินเดือน 

- บันทึกการเบกิจายเงินเดือน เล่ือนขั้นเงินเดอืน การ
เปลี่ยนแปลง โยกยาย กบข. และอื่นๆ ของขาราชการ 
ตามคําส่ังกรมปศุสัตวในบัญชีถือจาย คอมพิวเตอร และ
บัตรควบคุมการจายเงินเดือน 

4.3 การจัดเกบ็และการคนหาเอกสาร 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 
 
 

คร้ัง 

  

5 งานที่ไดรับมอบหมาย 
5.1 
5.2 
5.3 
 
 
 
 
 

   

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน 
 5. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  
           ระดับ 4 
      ---------------- 

1. สามารถบันทึกขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Word ได และสามารถบันทึกขอมูล 
2.  มีความสามารถในการพมิพงานโดยใชโปรแกรมพื้นฐาน Word Processing ในอตัราดังตอไปนี ้
 - พิมพภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 50 คํา และพิมพภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไดไมนอยกวา 
      นาทีละ 30 คํา 
3. มีความสามารถในการจัดรูปแบบ (ตัวอักษร ขอความ รูปภาพ) การพิมพงานตามมาตรฐานของงานที่
กําหนด 
4. มีความสามารถในการพิมพตารางทําการ (Work Sheet) ตามรูปแบบที่กําหนด 
 
 
 
 

           ระดับ 5 
      ---------------- 

1.  มีความสามารถในการพมิพงานโดยใชโปรแกรมพื้นฐาน Word Processing ซ่ึงจะตองพิมพภาษาไทยได
ไมนอยกวานาทีละ 50 คํา และพิมพภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดไมนอยกวานาทีละ 50 คํา 
2. มีความสามารถในการจัดรูปแบบ (ตัวอักษร ขอความ รูปภาพ) การพิมพงานตามมาตรฐานของงานที่
กําหนด 
3. มีความสามารถในการพิมพตารางทําการ (Work Sheet) ตามรูปแบบที่กําหนด 

 
 
 
 
 

ขอแนะนํา   :  ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูลจะตองมาทาํการสอบในสวนของการปฏบิัติกับคณะกรรมการเปน
กรณีเฉพาะ สวนการดําเนินการในสวนแบบประเมินบคุคลและผลงานใหใสขอมูลเฉพาะตอนที่ 1-4  เทานั้น 
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 6. เจาหนาท่ีหัสดุ ระดับ 4 และระดับ 5 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานจัดซื้อจัดจาง
1.1 ตกลงราคา 
1.2 สอบราคา 
1.3 ประกวดราคา 
1.4 วิธีพิเศษ 
1.5 กรณีพิเศษ 
1.6 การดําเนินการดานเมล็ดพนัธุพืช 

- จัดทําเอง 
- อนุมัติมอบอาํนาจจัดซื้อเมล็ดพันธุของศูนยขยายพันธุพืช 

1.7 ทําหนาที่กรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

 
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง 

 
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง 

 แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 การจัดทําขอตกลงและสัญญา 
2.1 จัดทําซ้ือขอตกลงสัญญา 
2.2 ตรวจรับพสัดุ 
2.3 จัดทําหลักฐานการเบิกจาย 
2.4 ติดตามภาระผูกพันตามสัญญา 
2.5 จัดทําใบสัง่ซ้ือ/ส่ังจาง 
2.6 ตรวจสอบเอกสารเพื่อวางบิลในการเบกิจายเงนิ 
2.7 ตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง หลักประกนัสัญญา 

 
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง 

  

3 งานทะเบยีนและคลังพัสด ุ
3.1 จัดทําทะเบียนรับ/จาย 
3.2 จัดทําทะเบียนครุภณัฑ/จําหนาย 
3.3 จัดทําทะเบียนที่ดนิและสิ่งกอสราง/ร้ือถอน 
3.4 จัดทําทะเบียนและคลังพัสดุ 
3.5 จัดทําการรับบริจาคครุภัณฑสวนกลาง/ภูมิภาค 
3.6 บันทึกขอมูลครุภัณฑในคอมพิวเตอรสวนกลาง/สวนภูมิภาค 
3.7 จัดหาหมายเลขรหัสครุภณัฑเพิ่มเติม 
 

 
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง 

รายการ/คร้ัง 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

 3.8 ตรวจสอบการรับ-จายหสัดุประจําป 
3.9 จัดทําการขอใชที่ดินราชพัสดุ และทีด่ินสาธารณประโยชน
3.10 จัดทํารายงานพัสดุประจําป 
3.11 จัดทําการยืมพัสด ุ
3.12 ติดตอหนวยงานดานสาธารณูปโภค ในการติดตั้ง โอน 
ยายฯลฯ 

รายการ/คร้ัง 
เร่ือง/คร้ัง

รายการ/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง
เร่ือง/คร้ัง 

 แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

4 งานยานพาหนะและอาคารสถานที ่
4.1 จัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะการตอทะเบียน การแจง
ยายสวนกลาง สวนภูมิภาค รายงานผลการตรวจสอบ 
4.2 รายงานผลการตรวจสอบกํากับตรวจสอบดูแล 
       - หนวยรักษาความปลอดภัย 
       - หนวยรักษาความสะอาด 
4.3 ตรวจสอบประวัตยิานพาหนะ 
      - การซอมบํารุงอาคารสถานที่ 
4.4 
4.5 

 
เร่ือง/คร้ัง 

 
 

คร้ัง/ป 
คร้ัง/ป 

 
คร้ัง/ป 

  

5 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
5.1 
5.2 
5.3 
 

   

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 7. เจาหนาท่ีหองสมุด  
      ระดับ 4 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

 
1 

งานธุรการกับหองสมุด 
ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ 

 
ฉบับ 

 

2 ลงทะเบียนเอกสารทุกประเภทแบงแยกตามประเภทสิ่งพมิพของ
หองสมุดที่ไดจัดการจดัซื้อหรือขอและแลกเปลี่ยน ไดแก 
ส่ิงพิมพกรมปศุสัตว-หนังสือทั่วไป หนังสือราชกิจจานเุบกษา-
วารสาร-หนังสือและจุลสาร 

เลม  

3 จัดเตรียมหนังสือเพื่อนําออกใหบริการ ไดแก ตดิบัตรกําหนด
พิมพเลขหมูหนังสือ ติดปายเลขหมูหนังสือ พิมพบัตรยมืติดซอง
บัตร 

เลม  

4 งานบริการ 
- บริการยืมหนังสือ ,วารสาร 
- บริการคนฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 
เลม 

เร่ือง/คร้ัง 

 

5 จัดเก็บหนังสือเรียงขึ้นชั้น 
- ผูใชนํามาคืนและอานคนควาในหองสมุด ตลอดจนนําหนังสือ
วารใหมขึน้ชัน้ 
- ตรวจตราการจัดเก็บเอกสารใหถูกที่เปนประจําทุกวัน 

 
เลม 

 
คร้ัง 

 

6 จัดเก็บรักษาเอกสารใหอยูในสภาพที่คงทนถาวร 
- ซอมปกหนังสือที่ชํารุด 
- รวมวารสารเลมปลีกเปนรายปเพื่อจดัสงเย็บเลมเขาปกวารสาร 

 
เลม 
เลม 

 

7 จัดพิมพบัตรรายการไดแก บัตรผูแตง บัตรชื่อเร่ือง บัตรเรื่อง 
บัตรทะเบียน 

บัตร  

8 จัดทําสถิตตางๆ ของหองสมุด คร้ัง  
9 รางโตตอบหนังสือเพื่อติดตองานหองสมุด เร่ือง  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

10 -ประชาสัมพนัธเผยแพรงานหองสมุด 
- จัดบอรดตดิประกาศขาวสาร คัดเลือกบทความที่สนใจ เพื่อให
ทราบความเคลื่อนไหว 
- ชวยในการจดัทําสารหองสมุด 

คร้ัง 
คร้ัง/ฉบับ 

 
คร้ัง/ฉบับ 

 

11 วิเคราะหหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการเพื่อสะดวกในการ
คนควาจัดเรียงบัตรรายการหนังสือตามประเภทของบัตร  

เลม  

12 จัดทําบัตรผูแตง บัตรชื่อเร่ือง บัตรเรื่อง และบัตรทะเบยีน 
วิเคราะหเอกสาร ที่เห็นวามคีวามสําคัญและเปนประโยชน 

บัตร  

13 เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อจดัหาเอกสารเขาหองสมุด เร่ือง/คร้ัง  
14 งานที่ไดรับมอบหมาย 

14.1 
14.2 
14.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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       ระดับ 5 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

 
1 

งานธุรการกับหองสมุด 
ควบคุม ตรวจสอบการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ 

 
ฉบับ 

 

2 ควบคุมตรวจสอบการลงทะเบียนเอกสารทุกประเภทแบงแยก
ตามประเภทสิง่พิมพของหองสมุดที่ไดจัดการจัดซื้อหรือขอและ
แลกเปลี่ยน ไดแก ส่ิงพิมพกรมปศุสัตว-หนังสือทั่วไป หนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา-วารสาร-หนังสือและจลุสาร 

เลม  

3 ตรวจสอบการจัดเตรียมหนังสือเพื่อนําออกใหบริการ ไดแก       
ติดบัตรกําหนดพิมพเลขหมูหนังสือ ติดปายเลขหมูหนังสือ พิมพ
บัตรยืมติดซองบัตร 

เลม  

4 ควบคุมงานบริการ 
- บริการยืมหนังสือ-วารสาร 
- บริการคนฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 
เลม 

เร่ือง/คร้ัง 

 

5 ควบคุม ตรวจสอบการจัดเกบ็หนังสือเรียงขึ้นชั้น 
- ผูใชนํามาคืนและอานคนควาในหองสมุด ตลอดจนนําหนังสือ
วารใหมขึน้ชัน้ 
- ตรวจตราการจัดเก็บเอกสารใหถูกที่เปนประจําทุกวัน 

 
เลม 

 
คร้ัง 

 

6 ตรวจสอบการจัดเก็บรักษาเอกสารใหอยูในสภาพที่คงทนถาวร 
- ซอมปกหนังสือที่ชํารุด 
- รวมวารสารเลมปลีกเปนรายปเพื่อจดัสงเย็บเลมเขาปกวารสาร 

 
เลม 
เลม 

 

7 ควบคุม ตรวจสอบการจัดพมิพบัตรรายการไดแก บัตรผูแตง 
บัตรชื่อเร่ือง บัตรเรื่อง บัตรทะเบียน 

บัตร  

8 ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําสถิตตางๆ ของหองสมุด คร้ัง  
9 ตรวจสอบการรางโตตอบหนังสือเพื่อติดตองานหองสมุด เร่ือง  
10 ควบคุมการประชาสัมพันธเผยแพรงานหองสมุด 

- จัดบอรดตดิประกาศขาวสาร คัดเลือกบทความที่สนใจ เพื่อให
ทราบความเคลื่อนไหว 
- ชวยในการจดัทําสารหองสมุด 

 
คร้ัง 

 
คร้ัง/ฉบับ 

 

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

11 วิเคราะหหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการเพื่อสะดวกในการ
คนควา 

เลม  

12 ควบคุมตรวจสอบการจัดเรยีงบัตรรายการหนังสือตามประเภท
ของบัตร ไดแก บัตรผูแตง บัตรชื่อเร่ือง บัตรเรื่อง และบัตร
ทะเบียน  

บัตร  

13 วิเคราะหเอกสาร ที่เห็นวามคีวามสําคัญและเปนประโยชนตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อจัดหาเอกสารเขาหองสมุด 

เร่ือง/คร้ัง  

14 งานที่ไดรับมอบหมาย 
14.1 
14.2 
14.3 
 

  

 

 
 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 8. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 5 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 การควบคุม ดแูล การใชเครือ่งมือโสตทัศนูปกรณ คร้ัง  

2 การตรวจซอม บํารุง รักษา คร้ัง  

3 การติดตั้งเครือ่งเสียงและแสง คร้ัง  

4 งานที่ไดรับมอบหมาย 
4.1 
4.2 
4.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 9. เจาหนาท่ีเผยแพร ระดับ 4 และ 5 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 รวบรวมขอมลู ขาว บทความ สารคดี ขอมูล 
 

2 จัดทําชุดขาว บทความ สารคดี เร่ือง  

3 ประสานงาน คร้ัง/หนวย  

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตามหนาที ่
4.1 
4.2 
4.3 
 

เร่ือง  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมงานที่ปฏบิัติภารกิจหลกั  ประกอบดวย 2 สาย 
1. เจาหนาที่สัตวบาล 
2. เจาพนกังานสัตวบาล  
 
เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 1. เจาหนาท่ีสัตวบาล 4  และเจาหนาท่ีสัตวบาล 5 
 2. เจาพนักงานสัตวบาล 5 

 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 การจัดเก็บขอมูล และหรือควบคุมขอมูลการผลิต 
 

คร้ัง/ขอมูล  

2 งาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง
รับผิดชอบตามหนาที่ (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
2.1 งาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศสัุตว เชน งานผสม
เทียม งานผลติพันธุโค-กระบือ งานผลิตพันธุสุกร สัตวปก และ
สัตวอ่ืน งานผลิตพันธุพืชอาหารสัตว งานควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว งานสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ งานสงเสริมการเลี้ยงสุกร 
สัตวปกและสตัวอ่ืน งานคนควาและวิจยัการผลิตสัตว เปนตน 
2.2 งาน/โครงการ ตามนโยบายของจังหวดั 

งาน/
โครงการ 

 

3 การถายทอดเทคโนโลยี 
3.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวมดําเนนิการ 
3.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
3.3 ผลิตส่ือ เผยแพร และหรือประกอบการฝกอบรม หรือรวม
ผลิต ฯลฯ 
3.4 จัดนิทรรศการ หรือรวมจัด ฯลฯ 
3.5 ตรวจเยี่ยม/ใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
3.6 จัดแปลงหญาสาธิต หรือฟารมสาธิต 
 

 
คร้ัง/เรื่อง 
คร้ัง/เรื่อง 
ช้ิน/เร่ือง 

 
คร้ัง/เรื่อง 

 

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

4 งานทะเบยีนคมุประวัติพนัธุสัตว 
4.1 ขึ้นทะเบยีนสัตวเกดิ/จัดทําบัญชียอดสัตวปก 
4.2 ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับพันธุประวัต ิ
4.3 ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตคัดสัตว 
4.4 ตรวจสอบการตายตามระเบียบและควบคุมการจําหนาย
ทะเบียนสัตว 
4.5 จัดทําและควบคุมบัญชีจองสัตวพันธุทีม่ีผูส่ังจองของ
สนับสนุน 

   

5 งานน้ําเชื้อ 
5.1 รีดเก็บฟกเชื้อพอพันธุ 
5.2 ตรวจคณุภาพน้ําเชื้อในธนาคารน้ําเชื้อ 

 
คร้ัง 
คร้ัง 

  

6 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
6.1 
6.2 
6.3 

   

 
 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมงานเทคนคิเฉพาะดาน 
1. สัตวแพทย 
2. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตร 
3. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย 
4. ชางโยธา 
5. นายชางโยธา 
6. ชางเครื่องกล 
7. นายชางเครือ่งกล 
8. ชางเทคนิค 
9. นายชางเทคนิค 
 
     มีรายละเอียดรายการประเมิน ดังตอไปนี ้
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
  1. สัตวแพทย 5 และสัตวแพทย 6 
 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 การจัดเก็บขอมูล และหรือตวัอยาง คร้ัง/ขอมูล 
หรือราย 

 

2 การประสานงาน 
 

คร้ัง/ราย  

3 งาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง
รับผิดชอบตามหนาที่ (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
3.1 งาน/โครงการ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว งานปองกัน
และกําจดัโรคระบาดสัตว งานผสมเทียม งานวินจิฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตวเบื้องตน งานตรวจวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ 
เปนตน 
3.2 งาน/โครงการตามนโยบายของจังหวัด/อําเภอ 

  

4 การถายทอดเทคโนโลยี 
4.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวมดําเนนิการ 
4.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
4.3 ผลิตส่ือเผยแพรและหรอืประกอบการฝกอบรม/หรือรวมผลิต
ส่ือ ฯลฯ 
4.4 จัดนิทรรศการหรือรวมจดั ฯลฯ 

 
คร้ัง/เรื่อง 
คร้ัง/เรื่อง 
ช้ิน/เร่ือง 

 
คร้ัง/เรื่อง 

 

5 การตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
 

คร้ัง/ราย  

6 การรักษาพยาบาลสัตว 
 

ตัว  

7 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
7.1 
7.2 
7.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
 
 

 
ระดับ 6 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 2. เจาหนาท่ีวิทยาศาสตร 4 , 5 และ 6 
 3. เจาหนาท่ีวิทยาศาสตรการแพทย 4, 5 และ 6 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 เตรียมตัวอยาง วัสดุอุปกรณ น้ํายา สารเคม ีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 
 

คร้ัง/รายการ  

2 ดําเนินการวิเคราะหตวัอยาง ไดแก ดนิ น้ํา อาหารสัตว            
ส่ิงปลอมปน จุลินทรีย และสารเคมี เปนตน 
 

ตัวยาง/
รายการ 

 

3 ชวยนกัวิทยาศาสตรดําเนินงานทางวิชาการหรืองานวิจยั โครงการ/
รายการ 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

 
ระดับ 6 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 4. ชางโยธา 4 , 5 และ 6 
 5. นายชางโยธา 5 และ 6 

 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานสํารวจพื้นที่และส่ิงกอสราง งาน/
โครงการ 

 

2 รวบรวมขอมลูและจัดทํารูปเลมการสํารวจ เลม/งาน/
โครงการ 

 

3 งานออกแบบและเขียนแบบ แผน/งาน/
โครงการ 

 

4 งานเขียนแบบ ลอกแบบ อาคารสิ่งกอสราง แผน/งาน  
5 กําหนดรายการและงบประมาณการกอสราง รายการ/

บาท/งาน/
โครงการ 

 

6 ชวยควบคุมงานโยธาและหรือปริมาณงานที่ปรึกษาในการวาง
โครงงาน 

โครงการ/
บาท 

 

7 ประสานงาน คร้ัง/
หนวยงาน 

 

8 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
8.1 
8.2 
8.3 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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ระดับ 6 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



47 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 6. ชางเครื่องกล 4 , 5 และ 6 
 7. นายชางเครื่องกล 5 และ 6 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมืออุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต และอุปกรณที่ใชในการ
ทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  

2 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมืออุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต และอุปกรณที่ใชในการ
ทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  

3 งานชางไม งานปูน งานประปา งานไฟฟา และงานชางทั่วไป งาน/รายการ  
4 งานติดตาม/สาธิต/ใหคําแนะนํา การติดตัง้ การใช และการ

บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ
อุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต และอุปกรณที่ใชในการ
ทดลองวิจัย 

คร้ัง  

5 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
5.1 
5.2 
5.3 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

ระดับ 6 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

 



47 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 8. ชางเทคนิค 4 , 5 และ 6 
 9. นายชางเทคนิค 5 และ 6 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องอีเล็ค
ทรอนิค อุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต 
 

งาน/รายการ  

2 งานชางไม ชางโยธา งานชางทั่วไป 
 

งาน/รายการ  

3 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องอีเล็คทรอนิค 
อุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต การทดลองวิจัยฯลฯ 
 

โ ค ร ง ก า ร /
รายการ 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
 

ระดับ 5 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

ระดับ 6 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญพิเศษ 
1. นายชางศิลป 
2. นายชางภาพ  
เกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
  1. นายชางศิลป 5 และ 6 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานออกแบบและผลิตส่ือ
1.1 ออกแบบและผลิตเอกสารสิ่งพิมพ 
1.2 ออกแบบและผลิตวัสดุ อุปกรณ 
1.3 ออกแบบและผลิตคําบรรยายใตภาพ 
 

 
เร่ือง 
ชุด 
เร่ือง 

 

2 งานออกแบบเขียนแบบเพื่อผลิตส่ือนิทรรศการ
2.1 ออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําปายโฆษณาประชาสมัพันธ 
2.2 จัดทําผลิตชิ้นงานสื่อองคประกอบจัดแสดง 
2.3 ตกแตงสถานที่จัดนิทรรศการ จัดการฝกอบรม/ประชมุ/
สัมมนา 
 

 
ช้ิน 
ช้ิน 
ช้ิน 

 

3 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
3.1 
3.2 
3.3 
 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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ระดับ 6 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงาน   
 2. นายชางภาพ 5 และ 6 

ปริมาณงาน 
ลําดับ รายการประเมิน 

หนวยงาน จํานวน (2ป) 
หมายเหตุ 

1 งานภาพนิ่ง
ถายภาพสีและขาวดํา 

 
ภาพ 

 

2 งานสไลด (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 
2.1 ถายภาพสไลดประกอบเสียง หรือ 
2.2 ภาพสไลดอ่ืนๆ ไมประกอบเสียง หรือ 
2.3 สไลดมัลติวิช่ัน 

 
เร่ือง 
ภาพ 
เร่ือง 

 

3 งานเทปโทรทัศน 
3.1 ถายและลาํดับภาพเปนเทปโทรทัศนสารคดีความยาวเรื่องละ
ไมนอยกวา 5 นาที 
3.2 ถายทําเทปโทรทัศนขาว 

 
เร่ือง 
ขาว 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 

  

แนบ
เอกสาร
หรือ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

 
ระดับ 5 

 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 1 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

ระดับ 6 
 เขียนบทความที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 เร่ือง  ตามแบบฟอรม 
โดยมีหวัขอ ดงันี้ 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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  จากการที่คูมือฉบับนี้ไดกลาวถึงคุณสมบัตขิองผูประเมินตลอดจนการนําเสนอตัวอยางการทํา
แบบประเมินบุคคลและผลงานที่ไดกลาวมาแลวนั้น  แนวทางในการปฏิบัติของกรมปศุสัตวไดกาํหนดใหมีการ
สงแบบประเมนิบุคคลและผลงานของผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานกังาน ก.พ.กําหนดใน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเขารับการประเมินปละ 2 คร้ัง  โดยกองการเจาหนาที่จะทําการสํารวจรายชื่อ
และคุณสมบัตขิองขาราชการที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ทุกสายงาน ซ่ึงปกตจิะทําการสํารวจในชวงเดือน
พฤษภาคม และพฤศจิกายน และแจงเวยีนรายชื่อผูมีสิทธิ์ประเมินไดทราบลวงหนาวาตนเองมีคณุสมบัติครบถวน    
  ในสวนของการทํารายชื่อแจงใหผูมีสิทธิ์ประเมินไดทราบลวงหนานีเ้ปนการทําในเชงิรุกเพื่อลด
ปญหาความไมเขาใจในเรื่องของคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ประเมินชวยใหผูประเมินไดทราบวาตนเองมีคุณสมบัติ
ครบถวน คูมอืฉบับนี้จึงมุงเนนใหผูประเมนิไดเขาใจถึงวธีิการจัดทําแบบประเมินที่ถูกตองตามหลกัเกณฑที่กรม
ปศุสัตวกําหนด ลดปญหาการทําผิดแบบ ผิดหลักเกณฑ ทําใหผูขอรับการประเมินทาํแบบประเมินไดถูกตอง 
เปนการลดเวลาและคาใชจายของผูขอรับการประเมินไดเปนอยางด ี นอกจากนี้คูมือฉบับนี้ยังเปนเอกสาร
ประกอบการทํางานของเจาหนาที่ที่ทํางานในสวนของการประเมิน ใหสามารถทํางานไดงายข้ึนทัง้ในเรื่องของ
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการประเมินและรูปแบบของประเมินบุคคลและผลงานไดอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กรมปศุสัตวกําหนด 
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