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การจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป เพื่อใชในการประเมินบุคคลและผลงาน
ของขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน                
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 16 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดังตอไปน้ี 
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1. สัตวแพทย 

กลุมที่ 2  
1. เจาพนักงานสัตวบาล 

กลุมที่ 3 

     1. เจาพนักงานวิทยาศาสตร 

     2. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 

กลุมที่ 4 
1. เจาพนักงานธุรการ 
2. เจาพนักงานการเงินและบญัชี 
3. เจาพนักงานพัสดุ 

กลุมที่ 5  
1. นายชางโยธา 
2. นายชางเครื่องกล 
3. นายชางเทคนิค 

กลุมที่ 6  
1. นายชางภาพ 
2. นายชางศิลป 
3. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
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กลุมท่ี 1 

1. ตําแหนงสัตวแพทย ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

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

หรือราย 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 การประสานงาน ครั้ง/ราย  
3 งาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง

รับผิดชอบตามหนาที่ (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
3.1 งาน/โครงการ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว งาน

ปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว งานผสมเทียม 
งานวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวเบื้องตน งาน
ตรวจวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ เปนตน 

3.2 งาน/โครงการตามนโยบายของจังหวัด/อําเภอ 

  

4 การถายทอดเทคโนโลยี 
4.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวม

ดําเนินการ 
4.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
4.3 ผลิตสื่อเผยแพรและหรือประกอบการฝกอบรม/

หรือรวมผลิตสื่อ ฯลฯ 
4.4 จัดนิทรรศการหรือรวมจัด ฯลฯ 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 
ช้ิน/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 

5 การตรวจเย่ียมเกษตรกร ครั้ง/ราย  
6 การรักษาพยาบาลสัตว ตัว  
7 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 

7.1 
7.2 
7.3 
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สวนที่ 2 บทความ 
นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 

2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและกําจัดโรค
สัตว เชน การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสตัว การกักสัตว การออกใบอนุญาตในการเคลื่อนยายสัตว
และซากสัตวภายในประเทศ การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเลีย้งและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเช้ือเพื่อผลิต
ชีวภัณฑ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่
ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมี
หัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 2 

1. ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล  ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 การจัดเก็บขอมูล และหรือควบคุมขอมลูการผลิต ครั้ง/ขอมลู  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือตอง
รับผิดชอบตามหนาที่ (มีงบประมาณหรือไมมีก็ได) 
2.1 งาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว เชน 

งานผสมเทียม งานผลิตพันธุโค-กระบือ งานผลิต
พันธุสุกร สัตวปก และสัตวอื่น งานผลิตพันธุพืช
อาหารสัตว งานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว งาน
สงเสริมการเลีย้งโค-กระบือ งานสงเสริมการเลี้ยง
สุกร สัตวปกและสัตวอื่น งานคนควาและวิจัยการ
ผลิตสัตว เปนตน 

2.2 งาน/โครงการ ตามนโยบายของจังหวัด 

งาน/
โครงการ 

 

3 การถายทอดเทคโนโลยี 
3.1 การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/หรือรวม

ดําเนินการ 
3.2 เปนวิทยากรหรือรวมเปนวิทยากร 
3.3 ผลิตสื่อ เผยแพร และหรือประกอบการฝกอบรม 

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

 
ครั้ง/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 
ช้ิน/เรื่อง 

 
ครั้ง/เรื่อง 

 

4 งานทะเบียนคุมประวัติพันธุสัตว 
4.1 ข้ึนทะเบียนสัตวเกิด/จัดทําบัญชียอดสัตวปก 
4.2 ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับพันธุประวัติ 
4.3 ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตคัดสัตว 
4.4 ตรวจสอบการตายตามระเบียบและควบคุมการ

จําหนายทะเบียนสัตว 
4.5 จัดทําและควบคุมบัญชีจองสัตวพันธุที่มีผูสั่งจอง

ของสนับสนุน 
 
 

 
ตัว 

ครั้ง/ตัว 
ครั้ง/ตัว 
ครั้ง/ตัว 

 
ครั้ง/ตัว 
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ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
5 งานนํ้าเช้ือ 

5.1 รีดเกบ็ฟกเช้ือพอพันธุ 
5.2 ตรวจคุณภาพนํ้าเช้ือในธนาคารนํ้าเช้ือ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

  

6 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
6.1 
6.2 
6.3 

   

 
สวนที่ 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางสัตวบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลี้ยงสัตว การคัดเลือกสัตว 
การตอนสัตว และผสมพันธุสัตว การผสมอาหาร การปลูกพืชอาหารสัตว และถนอมอาหารสัตว ชวยปฏิบัติงาน
ดานการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวและวัตถุดิบ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึง
การใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 3 

1. ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 เตรียมตัวอยาง วัสดุอปุกรณ นํ้ายา สารเคมี เครื่องมือ

วิทยาศาสตร 
ครั้ง/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง ไดแก ดิน นํ้า อาหารสัตว                  
สิ่งปลอมปน จลุินทรีย และสารเคมี เปนตน 

ตัวยาง/
รายการ 

 

3 ชวยนักวิทยาศาสตรดําเนินงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัย 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห 
ทดสอบข้ันตน ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลและ
รายงานผล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตาม
แบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 3 

2. ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 เตรียมตัวอยาง วัสดุอปุกรณ นํ้ายา สารเคมี เครื่องมือ

วิทยาศาสตร 
ครั้ง/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง ไดแก ดิน นํ้า อาหารสัตว                  
สิ่งปลอมปน จลุินทรีย และสารเคมี เปนตน 

ตัวยาง/
รายการ 

 

3 ชวยนักวิทยาศาสตรดําเนินงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัย 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วิเคราะห ทดสอบหาสารตาง ๆ เพาะ เลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไวของเช้ือโรค ตรวจชันสูตรสภาพของ
เน้ือเย่ือ หรือเซลล ซึ่งเปนสาเหตุอาการแหงโรคหรือปญหาสาธารณสุข ชวยหรือรวมมือกับแพทย หรือ
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือเจาหนาที่อื่น ปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัยตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรการแพทย และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสมัฤทธ์ิของ
งานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่
กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 

1. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานสารบัญ 

1.1  ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
1.2  ลงทะเบียนเลขทีห่นังสือออก 
1.3  จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อเสนอนักบริหาร 
1.4  เก็บ-คนหาหนังสือราชการ 
1.5  รางโต-ตอบหนังสอืราชการพรอมตรวจราง 
1.6  จัดทําเรือ่งขออนุมัติการประเมินและบันทึก 

รายงานการประชุมพรอมสงรายงานการประชุม 
1.7  รวบรวมสถิติตางๆ 
1.8  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
1.9  จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 
1.10 ติดตอประสานงานกบัหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภายใน-ภายนอก 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
ฉบับ 
ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานพิมพ 
2.1 พิมพหนังสือราชการ 
2.2 ตรวจทานหนังสอื 

 
เรื่อง 
เรื่อง 

  

3 งานการเงินและบญัชีเบื้องตน 
3.1 จัดต้ังงบประมาณประจําป 
3.2 จัดสรรและทํารายงานการใชจายเงิน 
3.3 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
3.4 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินพรอมกับการ

กันเงินและลงบญัชีคุม 
3.5 วางฎีกา 
3.6 จัดทําบญัชีควบคุม และการเบกิจายตามใบสําคัญ

คาใชจายตางๆ 
3.7 จัดทํารายงานใชจายเงินงบประมาณ 
3.8 รวบรวมเงินการกุศลของกรมฯ และการกุศลอื่นๆ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
เรื่อง 

 
เรื่อง 

รายการ 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

  

4 งานพัสดุ 
4.1 จัดซื้อจัดจาง 
4.2 จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ/จําหนาย 
4.3 เบิกจายพัสดุครุภัณฑตางๆ 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
(ถามี) 



8 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
 4.4 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑตางๆ 

4.5 จัดทํารายงานพัสดุประจําป 
4.6 ตรวจสอบพสัดุประจําป 
4.7 กรรมการตรวจรับพสัดุ 

เรื่อง 
เรื่อง 
ครั้ง 
ครั้ง 

  

5 งานการเจาหนาที ่
5.1 จัดเกบ็และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําแผน

อัตรากําลงั 
5.2 จัดทําเรื่องบรรจุแตงต้ัง ขอโอน ยาย ปรบัวุฒิ 

และเลื่อนระดับของขาราชการ 
5.3 จัดทําบญัชีรายละเอียดการจางและขออนุมัติจาง 
5.4 จัดทําเรื่องการลาทุกชนิด และงบเดือน ป วันทํา

การของขาราชการและลูกจาง 
5.5 จัดทําเรื่องพิจารณาความดีความชอบประจําป

ของขาราชการและลกูจาง 
5.6 จัดทําคําขอเครื่องราชอสิริยาภรณประจําป 

 
ครั้ง 
เรื่อง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ราย 

 
ราย 

  

6 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
6.1 
6.2 
6.3 

   

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งเปนลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึกยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 
การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดย
แสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 

2. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งบประมาณ 

จัดทํ าทะเบี ยนคุมงานประมาณรายจายสํ าหรับ
สวนกลาง และจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวน
จังหวัดสําหรับสวนภูมิภาคโดยคุมเงินประเภทตางๆ 
เชน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ หมวดรายจายงบ
กลาง เงินกันไว เบิก เหลื่ อมป  เงินกันประจํ างวด
สวนกลางตามใบสําคัญ เงินคางเบิกขามปงบประมาณ 
เงินเบิกแทนสวนราชการอื่น เงินนอกงบประมาณ  
เปนตน 
1.1 ลงทะเบียนควบคุมเงินเกี่ยวกับ 

- ไดรับเงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปและ
ไดรับเงินประจํางวด 

- โอ น เงิ น งบ ป ร ะม าณ ราย จ าย แ ล ะ โอ น
เปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด 

- ขออนุมัติหลักการเบิกจายเงิน 
- ใบยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ 
- ใบสําคัญเบิกเงินสด/ใบสําคัญชดใชเงินทดรอง

ราชการ/ใบสําคัญคางเบิกขามป(คาเบี้ยเลี้ยงฯ 
คาเชาบ าน คานํ้ามันเช้ือเพลิงคาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวัสดุสํานักงาน) 

- ฎีกา 
- ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 
- ใบกันเงิน 

1.2 จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณ 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปปจจุบัน 
- รายงานฐานะเงินงบประมาณปกอน 
- ร าย งาน ผ ล ก าร ใช จ าย เงิน งบ ป ระม าณ

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 ใบสําคัญในการจัดซื้อจัดจาง 
2.1 ใบสําคัญทั่วไป 
2.2 สัญญาการยืมเงิน 
2.3 เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง 

 
 
 
 
 

ชุด 
ฉบับ 
เรื่อง 

  

3 การเงิน 
3.1 รับเงิน 

- รับเงินจากแหลงตางๆ 
- ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณเหลือจายและนํา

ฝากคลงั 
- จัดทําทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงิน 
- จัดทําทะเบียนคุมเช็ค 
- จัดทําทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ 
- จัดทําทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- จัดทํารายละเอียดการหักเงินสวัสดิการกรม  

ปศุสัตวและหน้ีสินพรอมโอนเงินเดือน
ขาราชการ 

- จัดทํารายละเอียดการหักเงินสวัสดิการกรม  
ปศุสัตวและหน้ีสินพรอมโอนเงินเดือน
ลูกจางประจํา 

- จัดทํางบเดือนเงินรายไดแผนดินนําสง
กระทรวงการคลงัและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน 

- รายงานหน้ีสินขาราชการและลูกจางประจําสง
กระทรวงการคลงั 

- ตรวจสอบประเภทลกูหน้ี 
- จัดทําทะเบียนคุมเงินจัดทําทะเบยีนคุมเช็ค

(ระบุ) 
- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบ)ุ 

 

 
 

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

ช่ัวคราว 
- จัดทํารายละเอียดประกันสังคมของคาจาง

ช่ัวคราว 
- จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน เงินนอก

งบประมาณและเงินเบิกเกินสงคืน 
- จัดสงประกันสังคมคาจางช่ัวคราวใหสํานักงาน
ประกันสังคม 

 
ฉบับ 

 
ครั้ง/ชุด 

ครั้ง/ฉบบั 
ครั้ง/ชุด 
ครั้ง/ราย 

 
ครั้ง/ราย 

 
ฉบับ 

 
ครั้ง/ราย 

  

4 การจัดทําบัญชี 
รับผิดชอบการจัดทําบัญชีทัง้เงินในงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ การจัดทําฎีกา รายงานการเงินงบ
เดือนและงบผัดสง 
4.1 จัดทําบญัชี 

- บันทึกทะเบียนรายจาย 
- จัดทําบญัชีจากรายงานของหนวยงานสวน

ภูมิภาค 
- จัดทําใบโอน 
- จัดทําบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร 
- จัดทําสมุดบญัชียอย 
- จัดทําบญัชีแยกประเภทลูกหน้ีรายจังหวัด/ราย

ตัว 
- จัดทําบญัชีแยกประเภททั่วไป 
- จัดทําบญัชี (ระบ)ุ 
- ตรวจสอบการเบิกจาย ปดบัญชีและยืนยัน

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

ดอกเบี้ยและติดตามการชําระหน้ี 
- จัดทําและตรวจสอบรายงานการเงิน(ระบ)ุ 

 
 
 
 
 

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 
- จัดทําหลักฐานการเบิกเงินไดหกัภาษี ณ ที่

จายเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ เงิน
สมทบและเงินชดเชยของขาราชการและลกูจาง
ช่ัวคราว 

- จัดทําหนังสอืรบัรองการหักภาษี ณ ที่จายของ
ขาราชการ ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 

- จัดทําหลักฐานการจายเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางช่ัวคราว เงินพิเศษตางๆ ทีจ่ายควบคูกับ
เงินเดือน 

- บันทึกการเบิกจายเงินเดือน เลื่อนข้ันเงินเดือน 
การเปลี่ยนแปลง โยกยาย กบข. และอื่นๆ ของ
ขาราชการ ตามคําสั่งกรมปศุสัตวในบญัชีถือ
จาย คอมพิวเตอร และบัตรควบคุมการจาย
เงินเดือน 

4.3 การจัดเก็บและการคนหาเอกสาร 

งบ 
งบ 
ชุด 
 
 

ฎีกา 
ราย 
ฉบับ 

 
ราย 

 
 
 

ราย 
 

ราย 
 
 

ครั้ง 

  

5 งานที่ไดรับมอบหมาย    
 
สวนที่ 2 บทความ 

 นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางการเงนิและบญัชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกีย่วกับการเงนิ 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํา
รายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทํา
หนังสือช้ีแจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 4 

3. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  
ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได

ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานจัดซื้อจัดจาง 

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

- จัดทําเอง 
- อนุมัติมอบอํานาจจัดซื้อเมล็ดพันธุของศูนย

ขยายพันธุพืช 
1.7 ทําหนาที่กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา 

 
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 จัดทําซื้อขอตกลงสญัญา 
2.2 ตรวจรบัพัสดุ 
2.3 จัดทําหลักฐานการเบิกจาย 
2.4 ติดตามภาระผูกพันตามสญัญา 
2.5 จัดทําใบสั่งซือ้/สัง่จาง 
2.6 ตรวจสอบเอกสารเพื่อวางบลิในการเบกิจายเงิน 
2.7 ตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา 

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

  

3 งานทะเบียนและคลังพัสดุ 
3.1 จัดทําทะเบียนรับ/จาย 
3.2 จัดทําทะเบียนครุภัณฑ/จําหนาย 
3.3 จัดทําทะเบียนที่ดินและสิ่งกอสราง/รื้อถอน 
3.4 จัดทําทะเบียนและคลงัพัสดุ 
3.5 จัดทําการรับบรจิาคครุภัณฑสวนกลาง/ภูมิภาค 
3.6 บันทึกขอมลูครุภัณฑในคอมพิวเตอรสวนกลาง/
สวนภูมิภาค 
3.7 จัดหาหมายเลขรหัสครุภัณฑเพิ่มเติม 
3.8 ตรวจสอบการรบั-จายหสัดุประจําป 
3.9 จัดทําการขอใชที่ดินราชพัสดุ และที่ดิน
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 จัดทําการยืมพสัดุ 
3.12 ติดตอหนวยงานดานสาธารณูปโภค ในการ
ติดต้ัง โอน ยายฯลฯ 

รายการ/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง 

 แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

4 งานยานพาหนะและอาคารสถานที ่
4.1 จัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะการตอ
ทะเบียน การแจงยายสวนกลาง สวนภูมิภาค รายงาน
ผลการตรวจสอบ 
4.2 รายงานผลการตรวจสอบกํากบัตรวจสอบดูแล 
       - หนวยรักษาความปลอดภัย 
       - หนวยรักษาความสะอาด 
4.3 ตรวจสอบประวัติยานพาหนะ 
      - การซอมบํารงุอาคารสถานที ่

 
เรื่อง/ครั้ง 

 
 
 

ครั้ง/ป 
ครั้ง/ป 

 
ครั้ง/ป 

  

5 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
5.1 
5.2 
5.3 

   

 
สวนที่ 2 บทความ 

 นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางดานพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการ
ใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนทีป่ระจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

1. ตําแหนงนายชางโยธา ระดับชาํนาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานสํารวจพื้นที่และสิง่กอสราง งาน/

โครงการ 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 รวบรวมขอมูลและจัดทํารปูเลมการสํารวจ เลม/งาน/
โครงการ 

 

3 งานออกแบบและเขียนแบบ แผน/งาน/
โครงการ 

 

4 งานเขียนแบบ ลอกแบบ อาคารสิ่งกอสราง แผน/งาน  
5 กําหนดรายการและงบประมาณการกอสราง รายการ/

บาท/งาน/
โครงการ 

 

6 ชวยควบคุมงานโยธาและหรอืปริมาณงานทีป่รกึษาใน
การวางโครงงาน 

โครงการ/
บาท 

 

7 ประสานงาน ครั้ง/
หนวยงาน 

 

8 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
8.1 
8.2 
8.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และ
งานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณแบบดาน
ชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

2. ตําแหนงนายชางเคร่ืองกล ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานซอมแซม บํารงุรกัษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณที่ใชในการทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  แนบเอกสาร
หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณที่ใชในการทดลองวิจัย 

งาน/รายการ  

3 งานชางไม งานปูน งานประปา งานไฟฟา และงานชาง
ทั่วไป 

งาน/รายการ  

4 งานติดตาม/สาธิต/ใหคําแนะนํา การติดต้ัง การใช 
และการบํารงุรกัษา เครื่องมือ เครือ่งจกัรกล 
ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต 
และอุปกรณที่ใชในการทดลองวิจัย 

ครั้ง  

5 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
5.1 
5.2 
5.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางชางเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง
ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชที่
เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดข้ึน จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบติังาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดําเนินงานดังกลาว โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่
ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมี
หัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 5 

3. ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานซอมแซม บํารงุรกัษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

เครื่องอีเล็คทรอนิค อุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต 
งาน/รายการ  แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานชางไม ชางโยธา งานชางทั่วไป งาน/รายการ  
3 ควบคุมการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องอี

เล็คทรอนิค อุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต การ
ทดลองวิจัยฯลฯ 

โครงการ/
รายการ 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
1 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซอม สราง ประกอบ 
ดัดแปลง ออกแบบ ติดต้ัง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่กําหนด การควบคุมระบบงานที่ใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ หลายชนิดรวมกัน 
การคํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกลาว ชวยงานตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่
เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียน
บทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 6 

1. ตําแหนงนายชางภาพ ระดับชาํนาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ หนวยงาน จํานวน (2ป) 
1 งานภาพน่ิง 

ถายภาพสีและขาวดํา 
 

ภาพ 
 แนบเอกสาร

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(ถามี) 

2 งานสไลด  
2.1 ถายภาพสไลดประกอบเสียง หรือ 
2.2 ภาพสไลดอื่นๆ ไมประกอบเสียง หรือ 
2.3 สไลดมลัติวิช่ัน 

 
เรื่อง 
ภาพ 
เรื่อง 

 

3 งานเทปโทรทัศน 
3.1 ถายและลําดับภาพเปนเทปโทรทัศนสารคดีความ

ยาวเรื่องละไมนอยกวา 5 นาที 
3.2 ถายทําเทปโทรทัศนขาว 

 
เรื่อง 

 
ขาว 

 

4 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
4.4 
4.2 
4.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

เสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 2 
เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทําและเผยแพรภาพ
วิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาว และสารคดี เขียนบทถายทําภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด 
ขยายภาพ ตัดตอและตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงภาพยนตรและ
ภาพสไลด พิมฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดย
แสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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กลุมท่ี 6 

2. ตําแหนงนายชางศิลป ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 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 งานออกแบบเขียนแบบเพื่อผลิตสื่อนิทรรศการ 

2.1 ออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําปายโฆษณา
ประชาสมัพันธ 
2.2 จัดทําผลิตช้ินงานสือ่องคประกอบจัดแสดง 
2.3 ตกแตงสถานทีจ่ัดนิทรรศการ จัดการฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

 
ช้ิน 
 

ช้ิน 
ช้ิน 

 

3 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ระบ)ุ 
3.1 
3.2 
3.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรางและออกแบบทั่วไป
ในการจัดทําภาพฉากการประดิษฐตัวอักษร และการตกแตงอาคารสถานที่ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปนภาพ
จําลองแบบพิมพ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ วางรปูเลมใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตาง ๆ 
เพื่อประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธและแผนภาพ
ในการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ โดยแสดงให เห็นถึงการใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
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3. ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา  ระดับชํานาญงาน (100 คะแนน) 

สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป  

ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยแสดงใหเห็นวาได
ปฏิบัติงานอะไรบาง และในแตละงานมีปริมาณมากนอยเพียงใด (40 คะแนน) 

ลําดับ รายการประเมิน 
ปริมาณงาน 

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

หรือรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
(ถามี) 

2 การตรวจซอม บํารุง รกัษา ครั้ง  
3 การติดต้ังเครื่องเสียงและแสง ครั้ง  
4 งานที่ไดรับมอบหมาย 

4.1 
4.2 
4.3 

  

 
สวนที่ 2 บทความ 

นําเสนอรายละเอียดของผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง จํานวน 
2 เรื่อง (60 คะแนน) ซึ่งปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการติดต้ัง ใช
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ ตลอดจนการจัดหา 
จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นถึงการใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนที่ประจักษ เสนอตอคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน โดยเขียนบทความตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. งานที่ปฏิบัติ 
2. ปญหาอุปสรรค 
3. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินในทุกสายงานเสนอผลงานยังไมชัดเจนเพียงพอ หรือมีปญหา 
ขอสงสัยเก่ียวกับผลงานท่ีสงประเมิน คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในแตละสายงานอาจเชิญ 
ผูขอรับประเมินมาซักถาม และ/หรือขอรายละเอียดของผลงานเพ่ิมเติมได*** 


