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กลุมท่ี 1 

1. ตําแหนงสัตวแพทย ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 การจัดเก็บขอมูล และหรือตัวอยาง ครั้ง/ขอมูล 

หรือราย 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 การประสานงาน ครั้ง/ราย  
3 งาน/โครงการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง

รับผิดชอบตามหนาท่ี (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
3.1 งาน/โครงการ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว งาน

ปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว งานผสมเทียม 
งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวเบื้องตน งาน
ตรวจวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ เปนตน 

3.2 งาน/โครงการตามนโยบายของจังหวัด/อําเภอ 

  

4 การถายทอดเทคโนโลย ี
4.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวม

ดําเนินการ 
4.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
4.3 ผลิตสื่อเผยแพรและหรือประกอบการฝกอบรม/

หรือรวมผลิตสื่อ ฯลฯ 
4.4 จัดนิทรรศการหรือรวมจัด ฯลฯ 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 
ชิ้น/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 

5 การตรวจเยี่ยมเกษตรกร ครั้ง/ราย  
6 การรักษาพยาบาลสัตว ตัว  
7 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 

7.1 
7.2 
7.3 
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สวนท่ี 2 บทความ 
นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 

2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและกําจัดโรค
สัตว เชน การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว การกักสัตว การออกใบอนุญาตในการเคลื่อนยายสัตว
และซากสัตวภายในประเทศ การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อเพ่ือผลิต
ชีวภัณฑ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ี
ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมี
หัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 2 
2. ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล  ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 การจัดเก็บขอมูล และหรือควบคุมขอมูลการผลิต ครั้ง/ขอมูล  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งาน/โครงการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง
รับผิดชอบตามหนาท่ี (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
2.1 งาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว เชน 

งานผสมเทียม งานผลิตพันธุโค-กระบือ งานผลิต
พันธุสุกร สัตวปก และสัตวอ่ืน งานผลิตพันธุพืช
อาหารสัตว งานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว งาน
สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ งานสงเสริมการเลี้ยง
สุกร สัตวปกและสัตวอ่ืน งานคนควาและวิจัยการ
ผลิตสัตว เปนตน 

2.2 งาน/โครงการ ตามนโยบายของจังหวัด 

งาน/
โครงการ 

 

3 การถายทอดเทคโนโลย ี
3.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวม

ดําเนินการ 
3.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
3.3 ผลิตสื่อ เผยแพร และหรือประกอบการฝกอบรม 

หรือรวมผลิต ฯลฯ 
3.4 จัดนิทรรศการ หรือรวมจัด ฯลฯ 
3.5 ตรวจเยี่ยม/ใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
3.6 จัดแปลงหญาสาธิต หรือฟารมสาธิต 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 
ชิ้น/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 

4 งานทะเบียนคุมประวัติพันธุสัตว 
4.1 ข้ึนทะเบียนสัตวเกิด/จัดทําบัญชียอดสัตวปก 
4.2 ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับพันธุประวัติ 
4.3 ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับการขออนุญาตคัดสัตว 
4.4 ตรวจสอบการตายตามระเบียบและควบคุมการ

จําหนายทะเบียนสัตว 
4.5 จัดทําและควบคุมบัญชีจองสัตวพันธุท่ีมีผูสั่งจอง

ของสนับสนุน 
 
 

 
ตัว 

ครั้ง/ตัว 
ครั้ง/ตัว 
ครั้ง/ตัว 

 
ครั้ง/ตัว 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
5 งานน้ําเชื้อ 

5.1 รีดเก็บฟกเชื้อพอพันธุ 
5.2 ตรวจคุณภาพน้ําเชื้อในธนาคารน้ําเชื้อ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

  

6 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัต ิ(ระบุ) 
6.1 
6.2 
6.3 

   

 
สวนท่ี 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ การเลี้ยงสัตว การคัดเลือกสัตว 
การตอนสัตว และผสมพันธุสัตว การผสมอาหาร การปลูกพืชอาหารสัตว และถนอมอาหารสัตว ชวยปฏิบัติงาน
ดานการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวและวัตถุดิบ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึง
การใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 3 

3. ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 เตรียมตัวอยาง วัสดุอุปกรณ น้ํายา สารเคมี เครื่องมือ

วิทยาศาสตร 
ครั้ง/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง ไดแก ดิน น้ํา อาหารสัตว                  
สิ่งปลอมปน จุลินทรีย และสารเคมี เปนตน 

ตัวยาง/
รายการ 

 

3 ชวยนักวิทยาศาสตรดําเนินงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัย 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรโดยท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะห 
ทดสอบข้ันตน ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลและ
รายงานผล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 3 

4. ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 เตรียมตัวอยาง วัสดุอุปกรณ น้ํายา สารเคมี เครื่องมือ

วิทยาศาสตร 
ครั้ง/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง ไดแก ดิน น้ํา อาหารสัตว                  
สิ่งปลอมปน จุลินทรีย และสารเคมี เปนตน 

ตัวยาง/
รายการ 

 

3 ชวยนักวิทยาศาสตรดําเนินงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัย 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
วิเคราะห ทดสอบหาสารตาง ๆ เพาะ เลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไวของเชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของ
เนื้อเยื่อ หรือเซลล ซ่ึงเปนสาเหตุอาการแหงโรคหรือปญหาสาธารณสุข ชวยหรือรวมมือกับแพทย หรือ
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือเจาหนาท่ีอ่ืน ปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัยตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรการแพทย และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 
5. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานสารบัญ 

1.1  ลงทะเบียนรบั-สงหนังสือ 
1.2  ลงทะเบียนเลขท่ีหนังสือออก 
1.3  จัดหนังสือเขาแฟมเพ่ือเสนอนักบริหาร 
1.4  เก็บ-คนหาหนังสือราชการ 
1.5  รางโต-ตอบหนังสือราชการพรอมตรวจราง 
1.6  จัดทําเรื่องขออนุมัติการประเมินและบันทึก 

รายงานการประชุมพรอมสงรายงานการประชุม 
1.7  รวบรวมสถิติตางๆ 
1.8  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
1.9  จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 
1.10 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภายใน-ภายนอก 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
ฉบับ 
ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานพิมพ 
2.1 พิมพหนังสือราชการ 
2.2 ตรวจทานหนังสือ 

 
เรื่อง 
เรื่อง 

  

3 งานการเงินและบัญชีเบื้องตน 
3.1 จัดตั้งงบประมาณประจําป 
3.2 จัดสรรและทํารายงานการใชจายเงิน 
3.3 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
3.4 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินพรอมกับการ

กันเงินและลงบัญชีคุม 
3.5 วางฎีกา 
3.6 จัดทําบัญชีควบคุม และการเบิกจายตามใบสําคัญ

คาใชจายตางๆ 
3.7 จัดทํารายงานใชจายเงินงบประมาณ 
3.8 รวบรวมเงินการกุศลของกรมฯ และการกุศลอ่ืนๆ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
เรื่อง 

 
เรื่อง 

รายการ 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

  

4 งานพัสดุ 
4.1 จัดซ้ือจัดจาง 
4.2 จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ/จําหนาย 
4.3 เบิกจายพัสดุครุภัณฑตางๆ 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
(ถามี) 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 4.4 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑตางๆ 

4.5 จัดทํารายงานพัสดุประจําป 
4.6 ตรวจสอบพัสดุประจําป 
4.7 กรรมการตรวจรับพัสดุ 

เรื่อง 
เรื่อง 
ครั้ง 
ครั้ง 

  

5 งานการเจาหนาท่ี 
5.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําแผน

อัตรากําลัง 
5.2 จัดทําเรื่องบรรจุแตงตั้ง ขอโอน ยาย ปรับวุฒิ 

และเลื่อนระดับของขาราชการ 
5.3 จัดทําบัญชีรายละเอียดการจางและขออนุมัติจาง 
5.4 จัดทําเรื่องการลาทุกชนิด และงบเดือน ป วันทํา

การของขาราชการและลูกจาง 
5.5 จัดทําเรื่องพิจารณาความดีความชอบประจําป

ของขาราชการและลูกจาง 
5.6 จัดทําคําขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 

 
ครั้ง 
เรื่อง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ราย 

 
ราย 

  

6 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
6.1 
6.2 
6.3 

   

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงเปนลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึกยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 
การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดย
แสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 
6. ตําแหนงเจาพนักงานพัสด ุระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 ตกลงราคา 
1.2 สอบราคา 
1.3 ประกวดราคา 
1.4 วิธีพิเศษ 
1.5 กรณีพิเศษ 
1.6 การดําเนินการดานเมล็ดพันธุพืช 

- จัดทําเอง 
- อนุมัติมอบอํานาจจัดซ้ือเมล็ดพันธุของศูนย

ขยายพันธุพืช 
1.7 ทําหนาท่ีกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

 
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

 
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

 
เรื่อง/ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 การจัดทําขอตกลงและสัญญา 
2.1 จัดทําซ้ือขอตกลงสัญญา 
2.2 ตรวจรับพัสด ุ
2.3 จัดทําหลักฐานการเบิกจาย 
2.4 ติดตามภาระผูกพันตามสัญญา 
2.5 จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 
2.6 ตรวจสอบเอกสารเพ่ือวางบิลในการเบิกจายเงิน 
2.7 ตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง หลักประกัน
สัญญา 

 
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

  

3 งานทะเบียนและคลงัพัสดุ 
3.1 จัดทําทะเบียนรับ/จาย 
3.2 จัดทําทะเบียนครุภัณฑ/จําหนาย 
3.3 จัดทําทะเบียนท่ีดินและสิ่งกอสราง/รื้อถอน 
3.4 จัดทําทะเบียนและคลังพัสดุ 
3.5 จัดทําการรับบริจาคครุภัณฑสวนกลาง/ภูมิภาค 
3.6 บันทึกขอมูลครุภัณฑในคอมพิวเตอรสวนกลาง/
สวนภูมิภาค 
3.7 จัดหาหมายเลขรหัสครุภัณฑเพ่ิมเติม 
3.8 ตรวจสอบการรับ-จายหัสดุประจําป 
3.9 จัดทําการขอใชท่ีดินราชพัสดุ และท่ีดิน
สาธารณประโยชน 

 
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

 
รายการ/ครั้ง 
รายการ/ครั้ง 
เรื่อง/ครั้ง 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 3.10 จัดทํารายงานพัสดุประจําป 

3.11 จัดทําการยืมพัสดุ 
3.12 ติดตอหนวยงานดานสาธารณูปโภค ในการ
ติดตั้ง โอน ยายฯลฯ 

รายการ/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

4 งานยานพาหนะและอาคารสถานท่ี 
4.1 จัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะการตอ
ทะเบียน การแจงยายสวนกลาง สวนภูมิภาค รายงาน
ผลการตรวจสอบ 
4.2 รายงานผลการตรวจสอบกํากับตรวจสอบดูแล 
       - หนวยรักษาความปลอดภัย 
       - หนวยรักษาความสะอาด 
4.3 ตรวจสอบประวัติยานพาหนะ 
      - การซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 

 
เรื่อง/ครั้ง 

 
 
 

ครั้ง/ป 
ครั้ง/ป 

 
ครั้ง/ป 

  

5 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
5.1 
5.2 
5.3 

   

 
สวนท่ี 2 บทความ 

 นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางดานพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การตออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการ
ใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 

7. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งบประมาณ 

จัดทําทะเบียนคุมงานประมาณรายจ ายสําหรับ
สวนกลาง และจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวน
จังหวัดสําหรับสวนภูมิภาคโดยคุมเงินประเภทตางๆ 
เชน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ หมวดรายจายงบ
กลาง เ งินกันไว เบิกเหลื่อมป เ งินกันประจํางวด
สวนกลางตามใบสําคัญ เงินคางเบิกขามปงบประมาณ 
เงินเบิกแทนสวนราชการอ่ืน เงินนอกงบประมาณ  
เปนตน 
1.1 ลงทะเบียนควบคุมเงินเก่ียวกับ 

- ไดรับเงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปและ
ไดรับเงินประจํางวด 

- โ อ น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย แ ล ะ โ อ น
เปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด 

- ขออนุมัติหลักการเบิกจายเงิน 
- ใบยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ 
- ใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบสําคัญชดใชเงินทดรอง

ราชการ/ใบสําคัญคางเบิกขามป(คาเบี้ยเลี้ยงฯ 
คาเชาบาน คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวัสดุสํานักงาน) 

- ฎีกา 
- ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 
- ใบกันเงิน 

1.2 จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณ 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปปจจุบัน 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปกอน 
- ร า ย ง านผลกา ร ใช จ า ย เ งิ น งบประมาณ

ประจําเดือนสวนกลาง/สวนภูมิภาค 
- รายงานเงินรายไดแผนดินสวนกลาง/ภูมิภาค 
- รวบรวมรายงานคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สงกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง/
รายการ 
ครั้ง/

รายการ 
เรื่อง 
ฉบับ 
ชุด 
 
 
 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 - รายงานการใชคาสาธารณูปโภค 

- การใชจายเงินนอกงบประมาณ 
ครั้ง 
ครั้ง 

  

2 การตรวจสอบ 
หมายถึง การตรวจสอบใบสําคัญทุกประเภทกอน
จายเงิน คือ การตรวจสอบใบสําคัญเงินสวัสดิการ 
ใบสําคัญเบิกเงินสดในการเดินทางไปราชการ ใบสําคัญ
ชดใชเงินยืม ใบสําคัญในการจัดซ้ือจัดจาง 
2.1 ใบสําคัญท่ัวไป 
2.2 สัญญาการยืมเงิน 
2.3 เอกสารการจดัซ้ือ/จัดจาง 

 
 
 
 
 

ชุด 
ฉบับ 
เรื่อง 

  

3 การเงิน 
3.1 รับเงิน 

- รับเงินจากแหลงตางๆ 
- ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณเหลือจายและนํา

ฝากคลัง 
- จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
- จัดทําทะเบียนคุมเช็ค 
- จัดทําทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ 
- จัดทําทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- จัดทํารายละเอียดการหักเงินสวัสดิการกรม  

ปศุสัตวและหนี้สินพรอมโอนเงินเดือน
ขาราชการ 

- จัดทํารายละเอียดการหักเงินสวัสดิการกรม  
ปศุสัตวและหนี้สินพรอมโอนเงินเดือน
ลูกจางประจํา 

- จัดทํางบเดือนเงินรายไดแผนดินนําสง
กระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน 

- รายงานหนี้สินขาราชการและลูกจางประจําสง
กระทรวงการคลัง 

- ตรวจสอบประเภทลูกหนี้ 
- จัดทําทะเบียนคุมเงินจัดทําทะเบียนคุมเช็ค

(ระบุ) 
- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบุ) 

 

 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย 

 
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย 

 
 

ครั้ง/ราย 
 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง/ราย 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 3.2 จายเงิน 

- เขียนและจายเช็คเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

- ลงทะเบียนจายเช็ค 
- ลงทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย 
- จายเงินสดใบสําคัญเงินงบประมาณ 
- จัดทํารายละเอียดการจายเงินเดือน คาจาง

ชั่วคราว 
- จัดทํารายละเอียดประกันสังคมของคาจาง

ชั่วคราว 
- จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน เงินนอก

งบประมาณและเงินเบิกเกินสงคืน 
- จัดสงประกันสังคมคาจางชั่วคราวใหสํานักงาน

ประกันสังคม 

 
ฉบับ 

 
ครั้ง/ชุด 

ครั้ง/ฉบับ 
ครั้ง/ชุด 
ครั้ง/ราย 

 
ครั้ง/ราย 

 
ฉบับ 

 
ครั้ง/ราย 

  

4 การจัดทําบัญชี 
รับผิดชอบการจัดทําบัญชีท้ังเงินในงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ การจัดทําฎีกา รายงานการเงินงบ
เดือนและงบผัดสง 
4.1 จัดทําบัญชี 

- บันทึกทะเบียนรายจาย 
- จัดทําบัญชีจากรายงานของหนวยงานสวน

ภูมิภาค 
- จัดทําใบโอน 
- จัดทําบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร 
- จัดทําสมุดบัญชียอย 
- จัดทําบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายจังหวัด/ราย

ตัว 
- จัดทําบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
- จัดทําบัญชี (ระบุ) 
- ตรวจสอบการเบิกจาย ปดบัญชีและยืนยัน

ยอดเงินคงเหลือ 
- จัดทําทะเบียน(ระบุ) 
- ตรวจสอบการโอน/ชําระหนี้/คํานวณคาปรับ/

ดอกเบี้ยและติดตามการชําระหนี้ 
- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบุ) 

 
 
 
 
 

รายการ 
รายการ 

 
ฉบับ 

รายการ 
รายการ 
รายการ 

 
รายการ 
รายการ 
รายการ 

 
รายการ 
รายการ 

 
รายการ 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 1. การจัดทํางบเดือน 

2. การจัดทํางบผัดสง 
3. ตรวจสอบการชดเชยใชใบสําคัญเงิน    

ทดรองราชการ 
4. ตรวจสอบรายงาน (ระบุ) 

4.2  ทําฎีกา 
- จัดทําฎีกา 
- จัดทําหนางบรายละเอียดการเบิกเงิน

งบประมาณชดใชเงินทดรองราชการ 
- จัดทําหลักฐานการเบิกเงินไดหักภาษี ณ ท่ี

จายเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ เงิน
สมทบและเงินชดเชยของขาราชการและลูกจาง
ชั่วคราว 

- จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายของ
ขาราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

- จัดทําหลักฐานการจายเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางชั่วคราว เงินพิเศษตางๆ ท่ีจายควบคูกับ
เงินเดือน 

- บันทึกการเบิกจายเงินเดือน เลื่อนข้ันเงินเดือน 
การเปลี่ยนแปลง โยกยาย กบข. และอ่ืนๆ ของ
ขาราชการ ตามคําสั่งกรมปศุสัตวในบัญชีถือ
จาย คอมพิวเตอร และบัตรควบคุมการจาย
เงินเดือน 

4.3 การจัดเก็บและการคนหาเอกสาร 

งบ 
งบ 
ชุด 
 
 

ฎีกา 
ราย 
ฉบับ 

 
ราย 

 
 
 

ราย 
 

ราย 
 
 

ครั้ง 

  

5 งานท่ีไดรบัมอบหมาย    
สวนท่ี 2 บทความ 

 นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ เชน การตรวจหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํา
รายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทํา
หนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

8. ตําแหนงนายชางโยธา ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานสํารวจพ้ืนท่ีและสิ่งกอสราง งาน/

โครงการ 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลมการสํารวจ เลม/งาน/
โครงการ 

 

3 งานออกแบบและเขียนแบบ แผน/งาน/
โครงการ 

 

4 งานเขียนแบบ ลอกแบบ อาคารสิ่งกอสราง แผน/งาน  
5 กําหนดรายการและงบประมาณการกอสราง รายการ/

บาท/งาน/
โครงการ 

 

6 ชวยควบคุมงานโยธาและหรือปริมาณงานท่ีปรึกษาใน
การวางโครงงาน 

โครงการ/
บาท 

 

7 ประสานงาน ครั้ง/
หนวยงาน 

 

8 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
8.1 
8.2 
8.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และ
งานชางกอสราง ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณแบบดาน
ชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

9. ตําแหนงนายชางเครื่องกล ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณท่ีใชในการทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณท่ีใชในการทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  

3 งานชางไม งานปูน งานประปา งานไฟฟา และงานชาง
ท่ัวไป 

งาน/รายการ  

4 งานติดตาม/สาธิต/ใหคําแนะนํา การติดตั้ง การใช 
และการบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณท่ีใชในการทดลองวิจัย 

ครั้ง  

5 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
5.1 
5.2 
5.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางชางเครื่องกล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจ ทดสอบ สราง
ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชท่ี
เก่ียวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดําเนินงานดังกลาว โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ี
ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมี
หัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

10. ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

เครื่องอีเล็คทรอนิค อุปกรณท่ีใชในขบวนการผลิต 
งาน/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานชางไม ชางโยธา งานชางท่ัวไป งาน/รายการ  
3 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องอี

เล็คทรอนิค อุปกรณท่ีใชในขบวนการผลิต การ
ทดลองวิจัยฯลฯ 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
1 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการซอม สราง ประกอบ 
ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบแปลนและ
รายละเอียดท่ีกําหนด การควบคุมระบบงานท่ีใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ หลายชนิดรวมกัน 
การคํานวณรายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงานตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย สํารวจทองท่ีเพ่ือกําหนดเขตและสถานท่ี
เก่ียวกับการประกันภัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียน
บทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 6 

11. ตําแหนงนายชางศิลป ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานออกแบบและผลิตสื่อ 

1.1 ออกแบบและผลิตเอกสารสิ่งพิมพ 
1.2 ออกแบบและผลิตวัสดุ อุปกรณ 
1.3 ออกแบบและผลิตคําบรรยายใตภาพ 

 
เรื่อง 
ชุด 

เรื่อง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 2 งานออกแบบเขียนแบบเพ่ือผลิตสื่อนิทรรศการ 

2.1 ออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ 
2.2 จัดทําผลิตชิ้นงานสื่อองคประกอบจัดแสดง 
2.3 ตกแตงสถานท่ีจัดนิทรรศการ จัดการฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

 
ชิ้น 
 

ชิ้น 
ชิ้น 

 

3 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
3.1 
3.2 
3.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางชางศิลป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการรางและออกแบบท่ัวไป
ในการจัดทําภาพฉากการประดิษฐตัวอักษร และการตกแตงอาคารสถานท่ี เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปนภาพ
จําลองแบบพิมพ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ วางรูปเลมใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตาง ๆ 
เพ่ือประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธและแผนภาพ
ในการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนท่ีเ ก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 6 

12. ตําแหนงนายชางภาพ ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานภาพนิ่ง 

ถายภาพสีและขาวดํา 
 

ภาพ 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานสไลด  
2.1 ถายภาพสไลดประกอบเสียง หรือ 
2.2 ภาพสไลดอ่ืนๆ ไมประกอบเสียง หรือ 
2.3 สไลดมัลติวิชั่น 

 
เรื่อง 
ภาพ 
เรื่อง 

 

3 งานเทปโทรทัศน 
3.1 ถายและลําดับภาพเปนเทปโทรทัศนสารคดีความ

ยาวเรื่องละไมนอยกวา 5 นาที 
3.2 ถายทําเทปโทรทัศนขาว 

 
เรื่อง 

 
ขาว 

 

4 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบุ) 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางชางภาพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการถายทําและเผยแพรภาพ
วิจิตร รวมท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาว และสารคดี เขียนบทถายทําภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด 
ขยายภาพ ตัดตอและตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงภาพยนตรและ
ภาพสไลด พิมฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดย
แสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 6 

13. ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา  ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 การควบคุม ดูแล การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ครั้ง  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
(ถามี) 

2 การตรวจซอม บํารุง รักษา ครั้ง  
3 การติดตั้งเครื่องเสียงและแสง ครั้ง  
4 งานท่ีไดรับมอบหมาย 

4.1 
4.2 
4.3 

  

 
สวนท่ี 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซ่ึงปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการติดตั้ง ใช
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ ตลอดจนการจัดหา 
จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินในทุกสายงานเสนอผลงานยังไมชัดเจนเพียงพอ หรือมีปญหาขอ
สงสัยเก่ียวกับผลงานท่ีสงประเมิน คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในแตละสายงานอาจเชิญ               
ผูขอรับประเมินมาซักถาม และ/หรือขอรายละเอียดของผลงานเพ่ิมเติมได*** 


