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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินคางาน ปศุสัตว

จังหวัด และเปนแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด การจัดกลุมตําแหนงและกําหนด

ระดับตําแหนง รวมถึงการจัดทําเกณฑประเมินคางานกลุมตําแหนงอ่ืนๆ   

ผลการศึกษา สรุปไดวา  เกณฑประเมินคางานปศุสัตวจังหวัดเพ่ือจําแนกความแตกตางของ                

กลุมตําแหนงปศุสัตวจังหวัด มีการกําหนด ปจจัยและ ตัวชี้วัดตามองคประกอบหลักในการประเมินคางาน 3 

ดาน 8 องคประกอบยอยตามท่ี ก.พ. กําหนดและ สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของ ปศุสัตวจังหวัด และบทบาท

ภารกิจของกรมปศุสัตว ท้ังดานสุขภาพสัตว ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว ดานผลิตสัตว และดานการบริหาร

จัดการ รวม 30 ตัวชี้วัด  และการประเมินคุณภาพงานของปศุสัตวจังหวัดตามเกณฑประเมินคางานท่ีกําหนด 

แบงกลุมจังหวัดไดเปน 3 กลุมตามผลคะแนน ดังนี้ กลุมท่ี ๑  จํานวน ๒๒ จังหวัด โดยมีคาคะแนนประเมิน               

คางานของจังหวัดนครสวรรค (ไดคะแนนประเมินคางานนอยท่ีสุดของกลุมจังหวัดท่ีกําหนดตําแหนงเปน

ระดับสูงแลว) ๗๙๓ คะแนน เปนจุดตัดของคาคะแนนในกลุมลําดับตอไป   กลุมท่ี ๒ จํานวน ๑๕ จังหวัด โดยมี

คาคะแนนประเมินคางานของจังหวัดเลย (ลําดับท่ี ๓๗) ๗๑๔ คะแนน เปนจุดตัดของคาคะแนนในกลุมลําดับ

ตอไป ซ่ึงคาคะแนนดังกลาวเปนชวงท่ีมีระยะหางของคะแนนกับลําดับถัดไปมากท่ีสุด หางจากลําดับท่ี ๓๘ 

จังหวัดยโสธร (๖๙๐ คะแนน) จํานวน ๒๔ คะแนน  และกลุมท่ี ๓ จํานวน ๓๙ จังหวัด โดยมีคาคะแนน

ประเมินคางานนอยกวา ๗๐๐ คะแนน ผลการประเมิน มีจังหวัด ท่ีผานการประเมินคุณภาพของงาน                 

ตามเกณฑเพ่ือกําหนดตําแหนงเปนอํานวยการระดับสูง คือจังหวัดในกลุมท่ี 1 และ 2 รวมจํานวน  37 จังหวัด 

ซ่ึงเปนจังหวัดเดิมท่ีผานการประเมินคุณภาพงานเปนตําแหนงระดับสูงแลว ๑๗ จังหวัด และขอกําหนดตําแหนง

ระดับสูงเพ่ิมข้ึนใหมในครั้งนี้ จํานวน ๒๐ จังหวัด  

สรุปจังหวัดในกลุมท่ี 1 และ 2 ท่ีผานการประเมินคางาน สวนใหญเปนจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิต

ปศุสัตวท่ีสําคัญของประเทศ มีความสามารถผลิตสินคาปศุสัตว สรางรายไดใหจังหวัดและมีมูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมจังหวัด ( GPP) ดานปศุสัตวสูง มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการดานปศุสัตวจํานวนมาก             

มีความหลากหลายของงานดานปศุสัตวสูง มีจํานวนปศุสัตวท่ีมากและหลากหลายชนิด มีฟารมเลี้ยงสัตว                 

มีสถานประกอบการดานปศุสัตว และมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีการบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ

และความปลอดภัยในปริมาณสูง ทําใหภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคสัตวและโรคติดตอ

ระหวางสัตวและคนมากเปนพิเศษ ทําใหคุณภาพงานใน 2 กลุมนี้มากกวากลุมท่ี 3 ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีเปนฐาน

การผลิตปศุสัตวขนาดเล็ก มูลคา GPP ปานกลาง มีเกษตรกรและผูประกอบการดานปศุสัตวจํานวนไมมาก 

สถานประกอบการและฟารมเลี้ยงสัตวมีขนาดเล็กถึงปานกลาง จํานวนประชาชนไมมาก  
 

1กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว  
 เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ๕๖(๒)-๐๕๐๓-๑๖๒ 
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คํานํา 

            ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2554 กรมปศุสัตวไดดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง     

ปศุสัตวจังหวัด ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ี            

ในการบริหารงาน มีบทบาทเปนตัวแทนกรม ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองบทบาทภารกิจของกรม 

ปศุสัตว ท้ังดานการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต             

ปศุสัตวและการถายทอดเทคโนโลยี ไปปฏิบัติเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี โดยการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตว

จังหวัด เปนตําแหนงระดับท่ีสูงข้ึน (ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง) เนื่องจากตําแหนงปศุสัตวจังหวัด

เปนกลุมตําแหนงท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน แตปริมาณงาน คุณภาพ

และความยุงยากของงานอาจแตกตางกัน จึงไดดําเนินการจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุม

ตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับความรูท่ีจําเปนในงาน ระดับ

ความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ เพ่ือนําตําแหนงท่ีเปนตัวแทนในแตละกลุมไป

ประเมินคางานตอไป  ซ่ึงการกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดใชในการประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนเรื่อง

ท่ีมีความสําคัญมาก ปจจัยและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับลักษณะงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนง 

เพ่ือใหสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของกลุมตําแหนงปศุสัตวจังหวัด เพราะหากตัวชี้วัดไมสามารถจําแนก

ความแตกตางของปริมาณงานหรือคุณภาพของงาน ก็จะไมสามารถบอกไดวาตําแหนงใดมีคาของงานสูงกวากัน 

การเลือกปจจัยหรือตัวชี้วัดจึงเรื่องท่ียุงยาก เนื่องจากการวัดรายละเอียดของงานท่ีสามารถจําแนกเปนจํานวน

ได ตองใชเวลาในการพิจารณามากและตองอาศัยความชํานาญในการศึกษางานโดยละเอียด จึงใชเวลาในการ

ดําเนินการคอนขางนานกวาจะแลวเสร็จ 

ดังนั้น การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง จึงตองมีการจัดทําเกณฑการประเมินคางานตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. 

กําหนด เพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง  การ ศึกษาเกณฑการประเมินคางานของตําแหนง      

ปศุสัตวจังหวัดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และนําไปใชประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด

เปนระดับสูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555   ซ่ึงการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการเรียนรู 

และการดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดหรือตําแหนงงานท่ีมีลักษณะเปนกลุมตําแหนง

อ่ืนๆ 

          คณะผูจัดทํา  

          กันยายน 2556 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 1 ไดมีการปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงใหม โดยจัดกลุมประเภทตําแหนงตามลักษณะงานแบงออกเปน 4 กลุมประเภทตําแหนงท่ีเนน

ความสามารถของบุคคลและแนวคิดการบริหารผลงาน ( Performance Management) และมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญประการหนึ่งคือมีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ ท้ังเรื่องจํานวน 

ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพิจารณากําหนด โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอน และประหยัดเปนหลัก ท้ังนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตามมาตรา 48 และสอดคลองกับหลักเกณฑและ เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี  ก.พ. กําหนดใน หนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ท่ี นร 1008/ว17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552  

ในการกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน สํานักงาน ก.พ. ไดวางหลักเกณฑในการวิเคราะหและ

ประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพงานของตําแหนง ตามลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความ

ยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการกําหนดระดับ

ตําแหนงในภาคราชการพลเรือนมีมาตรฐาน เปนธรรม และไมเหลื่อมล้ํากันระหวางสวนราชการ โดยการกําหนด

ตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนตองผานการประเมินคางาน ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลักในการประเมินคางาน 3 

ดาน และองคประกอบยอย 8 องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน ไดแก 

1. องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน ประกอบดวย 

  องคประกอบท่ี 1 ความรูและความชํานาญ 

  องคประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ    

  องคประกอบท่ี 3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 

2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวย 

  องคประกอบท่ี 4 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด 

  องคประกอบท่ี 5 ความทาทายในการคิดแกปญหา 

3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ ประกอบดวย 

   องคประกอบท่ี 6 อิสระในการปฏิบัติงาน 

  องคประกอบท่ี 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

  องคประกอบท่ี 8 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

 

 
1ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551  
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กระบวนงานและองคประกอบการประเมินคางาน 

  

กระบวนงาน  

 

องคประกอบที่ใชใน 

กระบวนงาน 

 

 

องคประกอบที ่

ใชในการประเมิน 

คางาน 

 

ท่ีมา  :  สํานักงาน ก.พ. (2552) 

สําหรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน กรณีกลุมตําแหนงท่ีมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน แตปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงานอาจแตกตางกัน 

เชน ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ฯลฯ ใหจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนกความแตกตางของ              

แตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับความรูท่ีจําเปนในงาน ระดับ

ความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ เพ่ือนําตําแหนงท่ีเปนตัวแทนในแตละกลุมไปประเมิน               

คางานตอไป 

ดังนั้น การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง จึง

ตองมีการจัดทําเกณฑการประเมินคางานตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด เพ่ือ

จําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง  การจัดทําเกณฑการประเมินคางานของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และนําไปใชประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนระดับสูงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 ซ่ึงแนวทางการจัดทําเกณฑประเมินคางานดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการ

เรียนรู และการดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดหรือตําแหนงงานท่ีมีลักษณะเปนกลุม

ตําแหนงอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด การจัดกลุมและกําหนด

ระดับตําแหนง รวมถึงการจัดทําเกณฑประเมินคางานกลุมตําแหนงอ่ืนๆ 

 

INPUT THROUGHPUT OUTPUT 

ความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนในงาน 

ความสามารถ
ในการแกปญหา 

 

ภาระรับผิดชอบ 

 

1 ความรูและความชํานาญ 

2 การบริหารจัดการ 

3 การส่ือสารและ 

ปฏิสัมพันธ 

4 กรอบอํานาจและอิสระ

ในการคิด 

5 ความทาทายในการคิด

แกปญหา 

6 อิสระในการปฏิบัติงาน 
7 ผลกระทบจากการ

ปฏิบัติงาน 
8 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ของตําแหนง 
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ขอบเขต  

การศึกษา เกณฑการประเมินคางานตําแหนงปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพ่ือนําไปใช

ประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนระดับสูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555   ครอบคลุมรายละเอียด 

ตั้งแตแนวคิด ความรูทางวิชาการ ระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขของสํานักงาน ก.พ.  การวิเคราะหงานตําแหนง

ปศุสัตวจังหวัด การจัดทําเกณฑประเมินคางานเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง การวิเคราะห

ขอมูลและจัดกลุมคะแนนในแตละตัวชี้วัด สรุปผลการประเมินคางาน จัดกลุมตําแหนงปศุสัตว การกําหนดระดับ

ตําแหนงท่ีจังหวัดเหมาะสมของแตละกลุมตําแหนง และการนําจังหวัดท่ีเปนตัวแทนในแตละกลุมไปประเมินคางาน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. คณะทํางาน ปรับปรุง การกําหนดตําแหนงปศุสัตว จังหวัด  หมายถึง คณะทํางานซ่ึงกรมปศุสัตว

จัดตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว  (ดานบริหาร)  เปนประธานคณะทํางาน คณะทํางานของกรมปศุสัตวซ่ึงแตงตั้งจากผูบริหาร

ของกรมปศุสัตว โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีและหัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง เปน

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ จัดทําเกณฑการประเมินคางานเพ่ือจําแนก

ความแตกตางของแตละตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินคางานใหสอดคลองกับลักษณะ

งาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตามองคประกอบท่ี ก.พ. กําหนด    สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห

ขอมูลเก่ียวกับปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงาน  และ  จัดทํารายละเอียดคําขอปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนง เสนอ อปส. และ คณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงฯ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินคางานตามบทบาทภารกิจของปศุสัตวจังหวัด 

2. ทําใหทราบถึงผลการประเมินคางานตามเกณฑการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัดท่ีกําหนด  

๓. เปนแนวทางในการวิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยาก

ของงานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดตามองคประกอบการประเมินอยางเปนระบบ 

๔. เปนแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด รวมถึงตําแหนงงานท่ีมีลักษณะ

เปนกลุมตําแหนงอ่ืน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ความรูทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 

๑.  แนวคิด ความรูทางวิชาการ 

1.๑ แนวคิดและหลักการวิเคราะหงาน (Job Analysis)  

สํานักงาน ก.พ. (2553) ไดกลาววาการวิเคราะหงานเปนปจจัยท่ีสําคัญของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย และเปนเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ในดานการ

รวบรวมขอมูล  เก่ียวกับรายละเอียดของงานแตละตําแหนง  และขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหงาน สามารถนําไปใช

ประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงประกอบดวย 

1.1.๑  แนวคิดในการวิเคราะหงาน   

การวิเคราะหงาน คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะหลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ท่ี                   

สวนราชการคาดหวังจากงานเพ่ือนําเสนอเนื้อหาสาระของงานอยางถูกตองและชัดเจน การวิเคราะหงานท่ีดีมิใช         

การตรวจสอบการทํางานของผูดํารงตําแหนงงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงงานนั้นๆ              

แตการวิเคราะหงานท่ีถูกตองควรตั้งอยูบนหลักการท่ีเนนบทบาทงานจริงในปจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร 

หรือภารกิจในอนาคตของสวนราชการ ผลของการวิเคราะหงานตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางงานนั้นกับ

องคกร และชวยใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจวางานนั้นๆ เก่ียวของกับความสําเร็จขององคกรอยางไร หรืองานนั้นๆ ชวย

เพ่ิมคุณคาใดใหแกองคกร 

ในการดําเนินการวิเคราะหงาน สิ่งท่ีจะนํามาพิจารณาคือ ตําแหนงงาน ไมใชผูดํารง

ตําแหนงงานนั้นๆ อยู แตเปนตําแหนงงานท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคและความรับผิดชอบหลักของงานไวอยาง

ชัดเจน ซ่ึงท้ังหมดนี้จะมีความสัมพันธกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

1.๑.2 องคประกอบท่ีใชในการวิเคราะหงาน 

๑.1.2.1 คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) ในการวิเคราะหคุณลักษณะ

ของเนื้องานนั้นจะวิเคราะหในมิติตางๆ ดังนี้ 

1) อํานาจในการทํางานดวยตนเอง เปนการวิเคราะหตําแหนงดังกลาวใหอิสระ

แกผูปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด เชน การวางแผนในการทํางานของตนเอง หรือเปดโอกาสใหตัดสินใจเลือกใชวิธี

ตางๆ ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

2) ความหลากหลายของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวมี

ความหลากหลายในเนื้องานมากนอยเพียงใด 

3) ความสําคัญของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงดังกลาวมีอิทธิผลตอ

ชีวิต หรืองานในตําแหนงอ่ืนๆ มากนอยเพียงใด เชน ผลการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอชีวิต หรืองานของผูอ่ืน

หรือไม 
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4) ความเปนเอกลักษณหรือความสมบูรณของงาน เปนการวิเคราะหวา

ตําแหนงดังกลาวมีความสมบูรณในกิจกรรมตั้งแตตนจนจบหรือไม หรือมีผลลัพธท่ีเปนเอกลักษณมากนอยเพียงใด 

5) ผลสะทอนของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวสามารถจัดหา

ขอมูลหรือผลยอน กลับไดอยางไร เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงาน หรือทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ผลของ

งานท่ีปฏิบัตินั้นสามารถใหขอมูลไดโดยตรงถึงประสิทธิภาพของการทํางานในเชิงคุณภาพหรือปริมาณไดหรือไม  

6) คุณลักษณะทางความรู เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวสะทอนให

เห็นถึงความจําเปนในการนําความรู ทักษะ และความสามารถในดานตางๆ มาประกอบใช เพ่ือใหงานสัมฤทธิ์ผลตาม

เปาหมาย 

7) ความซับซอนของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงดังกลาวมีความซับซอน 

หรือความยากมากนอยเพียงใด เชน งานตองประมวลผลจากขอมูลตางๆ มากนอยเพียงใดระหวางการทํางาน ฯลฯ 

8) การแกปญหา เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวจําเปนตองใช

ความคิด หรือความสามารถในการแกปญหาท่ีมีความเปนลักษณะเฉพาะของงาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการ

ทางความคิดอยางตอเนื่องมากนอยเพียงใด เชน การปฏิบัติงานของทานมีความจําเปนตองแกปญหาท่ีไมมีคําตอบท่ี

ถูกตองแนชัดอยูหรือไม 

๑.1.2.2 คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ (Social Characteristics) 

ในการวิเคราะหคุณลักษณะงานในเชิงการประสานสัมพันธนั้นจะวิเคราะหในมิติตางๆ ดังนี้ 

1) แรงสนับสนุนจากสังคม เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองไดรับ

คําแนะนําหรือความชวยเหลือจากผูอ่ืนมากนอยเพียงใด เชน งานตองเปดโอกาสพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตรกับ  

คนอ่ืนๆ ระหวางการทํางานหรือไม 

2) กระบวนการทํางาน หรือการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เปนการวิเคราะหวาตําแหนง

งานดังกลาวตองพ่ึงพาอาศัยกับงานในตําแหนงอ่ืนๆ หรือไดรับการพ่ึงพาจากตําแหนงอ่ืนๆ มากนอยเพียงใด 

นอกจากนั้นยังเปนการวิเคราะหวางานมีผลกระทบตองานอ่ืนๆ อยางไร 

3) ปฏิสัมพันธภายนอกองคกร เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตอง

ปฏิสัมพันธและติดตอกับบุคคลภายนอกองคกรมากนอยเพียงใด เชน การทํางานของทานจําเปนตองใชเวลาอยาง

มากกับบุคคลภายนอกองคกร ฯลฯ 

4) ความคิดเห็นจากผูอ่ืน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองรับ

หรือใหขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด เชน งานตองไดรับความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานจาก

ผูบังคับบัญชา ฯลฯ 

๑.1.2.3 ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตองาน (work Contest) เปนการวิเคราะหใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) ความเหมาะสมตอสรีระรางกาย เปนการวิเคราะหวาการออกแบบงาน

เนนใหผูปฏิบัติสามารถเคลื่อนไหวรางกาย และใชทาทางท่ีถูกตองในการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน การ
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จัดตําแหนงท่ีนั่งระหวางปฏิบัติงานมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีกวางขวาง มีเกาอ้ีท่ีนั่งสบาย หรือการ

วางทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

2) ความตองการเชิงกายภาพ เปนการวิเคราะหวางานท่ีปฏิบัติมีความ

จําเปนตองทํากิจกรรม หรือตองใชความพยายามเชิงกายภาพมากนอยเพียงใด โดยมุงเนนไปท่ีความแข็งแรง ความ

ทนทานของรางกาย เชน การทํางานจําเปนตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้ออยางมาก ฯลฯ  

3) สภาพการทํางาน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานวามี

อันตราย เสียงรบกวน ระดับอุณหภูมิ หรือความสะอาดในท่ีทํางาน ไมมีอันตรายจากสิ่งแวดลอมในบริเวณท่ีทํางาน 

โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุนควัน 

4) การใชอุปกรณในการทํางาน เปนการวิเคราะหวางานจําเปนตองใช

อุปกรณ หรือเทคโนโลยีท่ีซับซอนและหลากหลายมากนอยเพียงใดในการปฏิบัติงาน 

๑.1.3  การวิเคราะหงานกับการพิจารณากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน 

นอกจากการวิเคราะหปจจัยตางๆ แลวในกระบวนการวิเคราะหงานนั้นอาจนําแนวคิด

เรื่องกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในงานมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหม่ันใจวา การวิเคราะหภารกิจหลักของแตละตําแหนง

งาน  ไมขาดหนาท่ีใด หนาท่ีหนึ่งท่ีสําคัญไป โดยปกติแลวทุกตําแหนงงานจะประกอบดวยองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่งของกิจกรรมหลักในงาน ดังนี้ 

๑.1.3.1 การนําเขาขอมูล เปนงานซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมการนําเขาขอมูลหรือการ

ไดมาซ่ึงขอมูล ดังนี้ 

1) การประมาณการเปนตัวเลขจากลักษณะของผลงาน 

2) การรวบรวมขอมูล 

3) การระบุวัตถุประสงค กิจกรรม และเหตุการณ 

4) การตรวจสอบเครื่องมือ โครงสราง หรือเนื้อความท่ีเก่ียวของ 

5) การติดตามกระบวนการ เนื้อความท่ีเก่ียวของ หรือสภาพแวดลอม 

๑.1.3.2 การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เปนงานท่ีเก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ 

ดังนี้ 

1) การชวยเหลือและดูแลผูอ่ืน 

2) การสอนงาน และการพัฒนาผูอ่ืน 

3) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

4) การสื่อสารกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา 

5) การเปนตัวประสานในการทํางาน หรือกิจกรรมของบุคคลอ่ืน 

6) การพัฒนาหรือการสรางทีมงาน 

7) การสรางและรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล 

8) การแนะนํา ชี้นํา และการสรางแรงผลักดันใหกับผูใตบังคับบัญชา 

9) การติดตามและควบคุมทรัพยากร 
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10) การปฏิบัติงานดานการจัดการ 

11) การทํางานเพ่ือสังคม หรือการทํางานสาธารณะโดยตรง 

12) การใหคําปรึกษา และคําแนะนําตอบุคคลอ่ืน 

13) การจัดการความขัดแยง และการเจรจาตอรองกับผูอ่ืน 

14) การขาย หรือการโนมนาวผูอ่ืน 

15) งานท่ีเก่ียวของกับงานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานในองคกร 

16) งานท่ีเก่ียวของกับการฝกฝน หรือการสอนงาน 

๑.1.3.3 การคิด เปนงานท่ีเก่ียวของกับการประมวลผล การวางแผน การแกปญหา 

การตัดสินใจ และการคิดคนกิจกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน ดังนี้ 

1) การวิเคราะหขอมูล 

2) การพัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตร 

3) การประเมินผลขอมูล เพ่ือระบุวา เปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

4) การตัดสินคุณภาพสินคา บริการ หรือบุคคล 

5) การตัดสินใจ และการแกไขปญหา 

6) การจัดการ การวางแผน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน 

7) การประมวลผลขอมูล 

8) การจัดตารางการทํางานและกิจกรรม 

9) การคิดอยางสรางสรรค 

10) การทําความรูใหเปนปจจุบัน และการนําความรูท่ีเก่ียวของมาปรับใช 

๑.1.3.4 การดําเนินการ เปนงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม การควบคุมเครื่องมือ 

เครื่องจักร อุปกรณ ระหวางการทํางาน หรือการดําเนินกิจกรรมในเชิงเทคนิค 

1) การควบคุมเครื่องจักร และกระบวนงาน 

2) การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูล 

3) การราง การวางโครงราง หรือการระบุเครื่องมือ  ชิ้นสวน หรืออุปกรณ

เทคนิค 

4) การจัดการและการเคลื่อนยายวัตถุ 

4.5) การทํางานคอมพิวเตอร 

4.6) งานท่ีเก่ียวขัองกับการใชยานพาหนะ อุปกรณจักรกล และ

เครื่องมือ 

4.7) การปฏิบัติกิจกรรมทางกายภาพท่ัวไป 

4.8) การซอมแซม และการบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

4.9) การซอมแซม และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
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เม่ือวิเคราะหวางานในตําแหนงงานดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบหรือกิจกรรมใดท่ี

เก่ียวของแลว จะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดานอ่ืนๆ ไดอีก 

๑.1.4 วิธีการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหงาน  

วิธีท่ีใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหงาน โดยท่ัวไปสามารถแบงออกได ดังนี้ 

๑.1.4.1 การสังเกต เปนการสังเกตหนาท่ีความรับผิดชอบ ตัวอยางงาน หรือสวนใด

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และการทําบันทึกโดยตรง เชน การบันทึกภาพ ฯลฯ 

๑.1.4.2 การปฏิบัติงานจริง ใหผูวิเคราะหงานลงมือปฏิบัติงานจริง ซ่ึงจะไดรับ

ประสบการณจริงจากการทดลองปฏิบัติงาน 

๑.1.4.3 การสัมภาษณ เปนการสัมภาษณรายบุคคล หรือ การสัมภาษณเปนกลุมซ่ึง

จะตองมีผูดํารงตําแหนง หัวหนางาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชน

รวมอยูดวย 

๑.1.4.4 การบันทึกเหตุการณสําคัญ เปนการบันทึกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

เหตุการณท่ีผลการปฏิบัติงานควรไดรับการปรับปรุง หรือมีผลงานดีเดนเปนพิเศษ รวมถึงการบันทึกบริบทและผลท่ี

เกิดจากการกระทําเหลานั้น 

๑.1.4.5 การจดบันทึกรายวัน เปนการใหผูครองตําแหนงจดบันทึกการปฏิบัติงาน

รายวัน 

๑. 1.๔.6 การทบทวนขอมูลภูมิหลัง เปนการทบทวนและวิเคราะหขอมูลจาก

ฐานขอมูลและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในท่ีนี้รวมถึงโครงสรางองคกร นโยบายองคกร และคูมือกระบวนงาน และ

การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเก่ียวของในการทํางานตางๆ เชน มาตรฐานกําหนดตําแหนง และผลลัพธ

ของงานท่ีสําคัญ ฯลฯ  

๑.1.๔.7 การออกแบบสอบถาม แบบฟอรมท่ีวางเปนโครงสรางและรายกิจกรรม 

รวมถึงคําถาม ปลายเปดตางๆ 

1.๑.5 ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

การวิเคราะหงานโดยท่ัวไปจะดําเนินการเพ่ือประโยชนในเรื่อง 

๑.1.5.1 การประเมินคางาน (Job Evaluation) 

๑.1.5.2 การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 

๑.1.5.3 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะประจําตําแหนง (Job Specification) 

๑.1.5.4 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (Manpower Planning) 

๑.1.5.5 การนําไปใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การนําไปใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานสําหรับการประสานและบูรณาการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกข้ันตอน เชน การคัดสรร

บุคลากรเขาทํางานสามารถใชความชัดเจนจากการวิเคราะหงานวาตองการบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอะไรบางเพ่ือใหเหมาะสมกับงาน หรือการฝกอบรมสามารถใชการกําหนด

ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจะตองพัฒนาเพ่ิมเติมจากผลการวิเคราะหงาน เพ่ือการกําหนด
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หลักสูตรพัฒนาฝกอบรม หรือเพ่ือใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนําหนาท่ีรับผิดชอบหลักไป

กําหนดเปนตัวชี้วัดของตําแหนงเพ่ือใชประเมินความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลได เปนตน  

นอกจากนี้การวิเคราะหงานยังมีประโยชนทางออมแกผูวิเคราะหงาน ดังนี้ 

1) สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงาน มาใชในการประเมินสภาวะแวดลอม

ตางๆ ท่ีสงผลกระทบตองานท่ีเจาหนาท่ีแตละคนดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชวางแผนความตองการดานทรัพยากร

บุคคลในอนาคตตอไป 

2) สามารถจําแนกงานท่ีไมจําเปนได เพ่ือประโยชนตอการจางงานขององคกร เชน 

งานสนับสนุนท่ีสามารถจางเหมาได (Outsourcing)  

3) สามารถคนพบองคประกอบตางๆ ของงานท่ีเอ้ืออํานวยตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน เชน ปจจัยท่ีทําใหผูดํารงตําแหนงงานทํางานไดอยางมีความพึงพอใจสูงสุด 

4) ทักษะท่ีไดใช (Skill Variety) คือ ความหลากหลายของทักษะท่ีไดใชในงานท่ีรับผิดชอบ 

โดยออกแบบงานดวยการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองใชทักษะความรูเพ่ิมเติม 

5) ความสมบูรณในงาน (Task Identity) คือ ลักษณะของงานท่ีเบ็ดเสร็จในกิจกรรม

ตางๆ ท่ีทํา หรือเห็นผลของงานทันที สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบงาน ใหประสานและบูรณาการเขาดวยกันได 

6) ความสําคัญของงาน (Task Significance) คือ ผลกระทบและความสําคัญของงานท่ีมีตอ

องคกร หนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสามารถออกแบบงานใหสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักของ

หนวยงาน 

7) อิสระท่ีไดรับ (Autonomy) คือ การใหอํานาจ (Empowerment) โดยออกแบบ

งานใหผูดํารงตําแหนงมีอิสระในการทํางานมากข้ึน 

8) ผลของความสําเร็จ (Feedback) คือ ผลสะทอนของงานท่ีสามารถวัดไดอยางเปน

รูปธรรมและเฉพาะเจาะจง 

ดังนั้นจะเห็นวาการวิเคราะหงานเปนพ้ืนฐานหลักท่ีชวยใหหนวยงานสามารถนําไปใช

ในการสรางความชัดเจนและเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระบบของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.2  แนวคิดและหลักการประเมินคางาน  

๑.2.1  ความหมายการประเมินคางาน 

สํานักงาน ก.พ. (2552) ไดกลาววาการประเมินคางานเปนเทคนิคหรือวิธีการท่ีใชใน

การกําหนดระดับตําแหนงหรืออัตราการจายคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานในตําแหนงงานตางๆ ในองคกร                      

บนหลักการพ้ืนฐานของการกําหนดตําแหนงท่ียึดถือ “งานเปนหลัก” (Rank-in-Job) เพ่ือความเปนธรรมในการ

บริหารคาตอบแทน ในราชการพลเรือนเรียกวาเปนระบบจําแนกตําแหนง (Position Cassification) 

การประเมินคางาน จะเปนการเปรียบเทียบความสําคัญ ความยาก และคุณภาพของ

งานในความรับผิดชอบของตําแหนงงานตางๆ ในองคกรเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการกําหนดระดับตําแหนง หรือ
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อัตราคาตอบแทนของตําแหนงงานตางๆ ท่ีเปนระบบ เหมาะสมเปนธรรม และเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงานใน

องคกร ตามหลักการ “งานเทากัน จายใหเทากัน” หรือ “Equal Pay for work of Equal Value” 

กลาวโดยสรุป การประเมินคางาน (Job Evaluation) เปนวิธีการดําเนินการอยางเปน

ระบบในการจัดชั้นงาน หรือตีคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงไดอยางสมเหตุสมผล เกิดความเปนธรรม โดยนํา

งานของตําแหนงมาวิเคราะหลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานท่ีเปนอยูปจจุบัน 

โดยอาจกําหนดเปนองคประกอบหรือปจจัยการประเมินจําแนกระดับการวัด (Scale) ไวเปนมาตรฐาน 

๑.2.2 หลักการในการประเมินคางาน 

๑.2.2.1 ตองเขาใจงาน  ผูประเมินตองมีความเขาใจลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยจะตอง

มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) พิจารณาหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะประเมินวาจําเปนตองใชผูมี

ความสามารถอยางไรมาดํารงตําแหนง หากไมเขาใจงานจะไมสามารถประเมินคางานไดอยางถูกตอง 

๑.2.2.2 ประเมินคา “งาน” ไมใชประเมินคา “คน” ในการประเมินคางานจะตอง

คํานึงถึง “งานของตําแหนง” เทานั้น เนื่องจากตําแหนงเปนขององคกร หรือท่ีทางราชการเห็นสมควรกําหนดให

เหมาะสมกับขนาดหนาท่ีความรับผิดชอบคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นๆ จึงมิใชการประเมินบุคคลท่ีครอง

ตําแหนง หรือการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

๑.2.2.3 มีมาตรฐาน ในการกําหนดองคประกอบการประเมินคางานนั้น จะตองให

สะทอนกับงานในปจจุบัน และสอดคลองกับโครงสรางคาตอบแทน ชั้นงาน หรือระดับตําแหนงท่ีเปนมาตรฐาน

กลางอางอิง (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดไวในมาตรา 46 และกฎ ก.พ. วา

ดวยการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. 2551) 

๑.2.2.4 ไมมีอคติ เนื่องจากการประเมินคางานเปนการดําเนินการของฝายนายจาง

และจําเปนท่ีจะตองใชดุลยพินิจของการตัดสินใจ ดังนั้น ผูประเมินหรือหนวยงานดานทรัพยากรบุคคลจะตองมีการ

ดําเนินการวิเคราะห และตีคางานของตําแหนงอยางเปนธรรม โดยไมนําความรูสึกสวนตัวมาพิจารณาประเมินคา

งาน ท้ังนี้ กระบวนการข้ันสุดทายท่ีจะไดคางานตองมีความเห็นพองตองกันของคณะผูบริหารดวย 

๑.2.2.5 ตรวจสอบใหแนใจ เพ่ือความเท่ียงตรงและแมนยําในการประเมินคางาน ใน

ข้ันตอนสุดทายควรตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงาน 

๑.2.3 เทคนิคและวิธีการประเมินคางาน เทคนิคและวิธีการประเมินคางานตําแหนงตางๆ 

อาจแยกได 2 ประเภท ดังนี้ 

๑.2.3.1 ประเภทท่ีใชวิธีการวิเคราะหอยางงายๆ (Simple Analytical Methods) 

ไดแก 

1) การจัดลําดับงาน (Job Ranking Method) เปนวิธีการประเมินคางานท่ี

งายท่ีสุด โดยการประเมินความสําคัญของงานในแตละตําแหนง ในลักษณะสวนรวม (as a whole) ใชวิธีการ

เรียงลําดับตําแหนงท่ีมีอยู โดยปกติจะพิจารณาเปรียบเทียบจากลักษณะงานหรือความสําคัญของงานตาม

รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง (Job Description) 
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2) การจับคูเปรียบเทียบกัน  (Paired Comparison Method) เปนวิธีการ

ประเมินคางานในลักษณะสวนรวมคลายกับการจัดลําดับงาน แตมีความละเอียดและเปนระบบมากกวาวิธีจับคู

เปรียบเทียบดําเนินการโดยการนํางานของแตละตําแหนงมาเปรียบเทียบกับงานของตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีจะทําการ

ประเมินเปนคูๆ แลวกําหนดคะแนนตามความสําคัญ โดยนําผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการเปรียบเทียบท้ังหมดมา

จัดเรียงเพ่ือกําหนดตําแหนงตอไป 

3) การจําแนกงาน (Job Classification Method หรือ Grading Method) 

เปนวิธีการประเมินคางานของแตละตําแหนงในลักษณะสวนรวมเชนเดียวกับการจัดลําดับงาน และการจับคู

เปรียบเทียบกัน แตมีวิธีดําเนินการไปในลักษณะตรงขามกัน โดยจะกําหนดระดับหรือนิยามของงานในแตละ

ตําแหนงไวกอนท่ีอาจเรียกวา “ชั้นงาน” เปนมาตรฐานชั้นงานไว หลักจากนั้นจึงคัดเลือกตําแหนงท่ีมีลักษณะเปน

งานหลักหรือตําแหนงหลัก (Bench-Mark หรือ Key Job) เปนตัวยืนในการกําหนดตําแหนงใหตรงกับระดับความ

นิยามท่ีไดกําหนดไว แลวนําตําแหนงท่ีจะประเมินมาเปรียบเทียบความสําคัญกับงานหลักหรือตําแหนงหลักดังกลาว 

เพ่ือพิจารณาเขาชั้นงาน/มาตรฐานชั้นงาน ท่ีกําหนดไวขางตน 

การประเมินคางานประเภทท่ีใชวิธีการวิเคราะหอยางงายๆ ท้ัง 3 วิธีดังกลาว

เปนวิธีท่ีงาย สะดวก และประหยัดเวลาในการประเมิน เพราะไมตองมีการวางเกณฑหรือคนคิดใหยุงยาก สามารถ

ทําไดอยางรวดเร็ว เปนวิธีท่ีใชไดกับหนวยงานท่ีมีขนาดไมใหญ มีงานไมมากหรือหลากหลาย เปนวิธีวัดไดเพียงวา 

ยุงยากกวา สําคัญกวา แตไมสามารถวัดไดวายุงยากหรือสําคัญกวาเพียงใด 

๑.2.3.2 ประเภทท่ีตองใชวิธีการวิเคราะหท่ียุงยากซับซอน (Complex Analytical 

Methods) ไดแก 

1) การใหคะแนนองคประกอบ (Point Assessment หรือ Point Rating 

System) เปนวิธีพิจารณางานในแตละตําแหนงภายใตองคประกอบท่ีกําหนดไว และในแตละองคประกอบมีการ

กําหนดระดับการใหคะแนนหรือหนวยวัด (Scale) ไวดวย เพ่ือเปนหนวยวัดมาตรฐานใชสําหรับการประเมินคาของ

ทุกตําแหนงเพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน มีข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1.1) กําหนดองคประกอบของงานหรือตําแหนง โดยท่ัวไปไดแก ความ

รับผิดชอบในการบังคับบัญชา การตัดสินใจ การควบคุมการตรวจสอบท่ีไดรับ ความยุงยากของงาน การติดตอ 

ความคิดริเริ่มท่ีตองใชประสบการณ ฯลฯ 

1.2) กําหนดน้ําหนักของคะแนนในแตละองคประกอบ และระดับของ

คะแนนในแตละองคประกอบ 

1.3) วิเคราะหงานโดยเลือกตําแหนงท่ีเปนตําแหนงหลัก (Key Job) มา

ทดลองวิเคราะหเพ่ือทดสอบความถูกตอง 

1.4) กําหนดระดับตําแหนงตามคะแนนท่ีได โดยจัดทําเปนรูปตาราง 

(Conversion table) เพ่ือใชเปนหลักในการกําหนดระดับตําแหนงตอไป 



12 
 

วิธีนี้มีความเท่ียงตรง นาเชื่อถือ เนื่องจากมีการวัดรายละเอียดของงาน             

ท่ีสามารถจําแนกเปนจํานวนได แตใชเวลาในการพิจารณามากและตองอาศัยความชํานาญในการศึกษางานโดย

ละเอียด 

2) การเปรียบเทียบองคประกอบ (Factor Comparison System) เปน

วิธีการประเมินคางานของแตละตําแหนงภายใตองคประกอบท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับการใหคะแนนองคประกอบ 

โดยการแยกองคประกอบท่ีจะใช เชน ทักษะหรือความชํานาญงาน (Skill) การใชสติปญญา (Mental Requirement) 

ความสามารถทางรางกาย (Physical Requirement) ความรับผิดชอบ (Responsibility) สภาพการทํางาน (Working 

Condition) และเลือกตําแหนงจํานวนหนึ่งเปนตําแหนงหลัก (Key Job) ท่ีเห็นวาการกําหนดตําแหนงหรือ

คาตอบแทนยุติธรรมแลวมาเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง โดยพิจารณาเปรียบเทียบงานของแตละ

ตําแหนงกับตําแหนงอ่ืนๆ  ทีละคู  วาสําคัญกวา สําคัญเทาเทียมกัน สําคัญนอยกวา เชนเดียวกับการจับคู

เปรียบเทียบ (Paired Comparison Methods) แตละเอียดมากกวา เพราะไมไดเปรียบเทียบในลักษณะสวนรวม 

(as a whole) แตจะเปรียบเทียบทีละองคประกอบ ผลรวมท่ีไดจะนํามาเรียงกันเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงตอไป 

3) การประเมินองคประกอบ (Factor Evaluation System หรือ FES) เปนวิธีท่ี

ใชพิจารณากําหนด ตําแหนงหรือความสําคัญของงานในตําแหนงท่ีมิใชตําแหนงหัวหนางาน หรืองานท่ีมีผูรวม

ปฏิบัติงานไมเกิน 3 คน และตองเปนงานท่ีปฏิบัติในสํานักงาน (White Collar) โดยจะไมคํานึงถึงปริมาณงานท่ี

ปฏิบัติ แตจะคํานึงถึงลักษณะงานแตเพียงอยางเดียว การกําหนดตําแหนงตามวิธีนี้จะมีลักษณะใกลเคียงกับวิธีการ

ใหคะแนนองคประกอบคือ มีการกําหนดองคประกอบท่ีจะใชวัดหรือประเมินตําแหนงข้ึนมา เปนองคประกอบท่ี

สะทอนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสํานักงานท่ัวๆ ไป โดยจะมีการกําหนดองคประกอบความยากงายและให

คะแนนในแตละองคประกอบ รวมท้ังการจัดทําตาราง (Conversion table) เชนเดียวกับวิธีการใหคะแนน โดยจะทํา

การวิเคราะหหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ตามองคประกอบและคะแนนรวมท้ังหมดของตําแหนง

นั้นๆ ไปเปรียบกับตาราง ซ่ึงจะกําหนดออกมาวาเปนตําแหนงระดับใด 

การประเมินคางานประเภทท่ีตองใชวิธีการวิเคราะหท่ียุงยากซับซอน  

(Complex Analytical Methods) ท้ัง 3 วิธีดังกลาว มีความแมนยํากวา เพราะวิเคราะหอยางละเอียดเปนราย

องคประกอบ ไมใชพิจารณา ในลักษณะรวมๆ (as a whole) สามารถอธิบายหรือชี้แจงขอโตแยง ขอคัดคานไดงาย

และเขาใ จไดงาย แตจะ ยุงยาก และใชเวลามากพอสมควร ความผิดพลาดอาจเกิดไดมากหากมีการเลือก

องคประกอบท่ีไมตรงกับลักษณะงานหรือ     ไมสะทอนงานนั้นๆ และใหความสําคัญแกองคประกอบตางๆ 

ผิดพลาดไป นอกจากนั้น หากเลือกตําแหนงหลัก (Key Job) ท่ีจะนํามาทดสอบผิดพลาด ก็จะทําใหการวิเคราะห

พลาดไปดวย 

๑.2.4 วิธีการประเมินคางานของตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

สํานักงาน ก.พ. ไดรวมกับท่ีปรึกษา บริษัท HayGroup จํากัด พัฒนารูปแบบเทคนิค

การประเมินคางานแบบ Civil Service Commission (CSC Guide Charts) ข้ึนมาเปนวิธีการประเมินคางาน เพ่ือ

ใชสําหรับการกําหนดระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ              
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พลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับตําแหนงวาทุกตําแหนงงานจะมีองคประกอบสําคัญพ้ืนฐาน                

ท่ีแสดงถึงขนาดหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 

1) ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน (Know – How) หมายถึง ระดับและ

ขอบเขตของความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมาจากประสบการณการทํางานและการฝกฝน ซ่ึง

ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตองเปนพ้ืนฐาน (Input) เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตําแหนงนั้น ไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

2) ดานความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง ระดับและ

ขอบเขตของการใชความคิดและการตัดสินใจ ซ่ึงเก่ียวของในกระบวนการ ข้ันตอนของการท่ีผูปฏิบัติงานในตําแหนง 

(Process) ท่ีจะนําเอาความรู (Know – How) มาใชในการแกปญหาเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3) ดานความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ระดับและขอบเขตของ

ผลกระทบท่ีเกิดจากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานท่ีเกิดข้ึน (Output) รวมถึงความอิสระหรือขอจํากัด

ในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น 

จากองคประกอบท้ัง 3 ดานดังกลาว ในแตละดานยังสามารถแยกยอยออกไปเปน

องคประกอบยอยไดอีกดังนี้ 

1) ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน (Know – How) ประกอบดวย 

1.1) ความรูและความชํานาญ (Technical Know How) 

1.2) การบริหารจัดการ (Management Breadth) 

1.3) สื่อสารและปฏิสัมพันธ (Human Relation Skill) 

2) ดานความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving) ประกอบดวย 

2.1) กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด (Freedom Think) จะเก่ียวของกับ 

“อิสระในการคิด” หรือระดับของการไดรับการแนะแนวทางในการเขาถึงปญหา ซ่ึงสามารถวัดไดหรือดูจากการมี 

หรือการไมมีขอจํากัดท่ีจะมีผลกระทบตอวิธีการท่ีจะใชในการแกไขปญหา 

2.2) ความทาทายในการคิดแกปญหา (Thinking challenge) จะเก่ียวของกับ

ระดับของความคิดสรางสรรค หรือความคิดท่ีเปนตนแบบ ซ่ึงจําเปนตองใชในการแกไขปญหา อีกท้ังยังเปนตัวชวย

ประเมินความซับซอนของปญหา และประเมินวาผูปฏิบัติงานตองใชประสบการณในการทํางานมากนอยเพียงใดใน

การแกไขปญหา 

3) ดานความรับผิดชอบ (Accountability) ประกอบดวย 

3.1) อิสระในการปฏิบัติงาน (Freedom to Act) หรือความรับผิดชอบของการ

ทํางานรวมกันเปนทีมกับผูอ่ืน (Accountability for Team Work) ซ่ึงสามารถวัดไดโดยพิจารณาดูท่ีวางานท่ีถูก

ประเมินนั้น มีการควบคุมบังคับบัญชาหรือชี้นําโดยบุคคลอ่ืน หรือชี้นําโดยใชข้ันตอนตางๆ หรือไม 

3.2) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง (Area 

and Type of Impact) ซ่ึงจะพิจารณาจากปจจัยท่ีมีความสัมพันธกัน 2 ปจจัยดวยกัน คือ ขอบเขตของผลกระทบ 

(Magnitude) และลักษณะของงาน (Type of Impact)  
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องคประกอบยอยแตละดาน จะมีมาตรวัด ( Scale) ขององคประกอบตางๆ 

ตอเนื่องกันและสัมพันธกันในรูปแบบตารางคางาน (Guide Chart) โดยจัดมาตรวัดเปนระดับยอยๆ ซ่ึงในแตละ

ระดับจะมีคําอธิบายคางานท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีความแตกตางกันท่ีประมาณ 15% ผูประเมินจะตองพิจารณาเลือก

ประเมินวางานท่ีประเมินนั้นอยูในระดับใดในตารางคางานและเหตุใดจึงเลือกประเมินคางานในระดับนั้น โดย

พิจารณาจากคําอธิบายคางานของแตละระดับวางานของตําแหนงท่ีประเมินจะตรงหรือใกลเคียงระดับคางานใด 

แลวนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินองคประกอบท้ัง 3 ดานมารวมกัน เพ่ือพิจารณาวาสมควรกําหนดเปนตําแหนง

ระดับใด 

กระบวนงานและองคประกอบการประเมินคางาน 

กระบวนงาน  

 

 

องคประกอบท่ีใชใน 

กระบวนงาน 

 

องคประกอบท่ี 

ใชในการประเมิน 

คางาน 

 

ท่ีมา  :  สํานักงาน ก.พ. (2552) 

๑.2.5 กระบวนการประเมินคางาน 

เนื่องจากผลลัพธของการประเมินคางาน คือการกําหนดระดับตําแหนงไดเหมาะสม

กับงานของตําแหนง ดังนั้นในข้ันตอนหรือกระบวนการประเมินคางานของตําแหนงงานใดๆ จําเปนจะตองมีการ

ดําเนินการกอนการประเมินคางาน ดังตอไปนี้ 

1) การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนการศึกษาลักษณะงาน ขอบเขตและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ รวมท้ังคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตองการเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจนั้นๆ ไดบรรลุ

เปาหมายขององคกร ซ่ึงการวิเคราะหงานนั้นอาจมีวัตถุประสงคหรือผลลัพธท่ีเปนประโยชนหลายดานในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม ฯลฯ สําหรับ “การวิเคราะหงานเพ่ือการกําหนดตําแหนง” จะมีรายละเอียด ดังนี้   

1.1) วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ ความสัมพันธของตําแหนง เปนการรวบรวม

ขอมูล และวิเคราะหถึงเหตุผลความจําเปนของการมีตําแหนงนั้น โดยอาจแสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผนดิน แผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ กรอบของกฎหมาย แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 

เปนตน โดยอาจแสดงใหเห็นถึงโครงสราง การจัดสวนราชการภายใน สายการบังคับบัญชา ความสัมพันธในแนว

ระนาบและแนวดิ่งของตําแหนงในโครงสรางของหนวยงานนั้นๆ 

INPUT THROUGHPUT OUTPUT 

ความรูและทักษะที่
จําเปนในงาน 

ความสามารถใน
การแกปญหา 

 

ภาระรับผิดชอบ 

 

1 ความรูและความชํานาญ 

2 การบริหารจัดการ 

3 การส่ือสารและ ปฏิสัมพันธ 

4 กรอบอํานาจและอิสระในการ

คิด 

5 ความทาทายในการคิด

แกปญหา 

6 อิสระในการปฏิบัติงาน 
7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
8 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ตําแหนง 
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1.2) วิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนการวิเคราะหถึง

กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (nature of work) เพ่ือจะไดพิจารณากําหนด

สายงานและคุณสมบัติผูท่ีจะแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงไดอยางเหมาะสม รวมท้ังกระบวนการทํางานดังกลาว

สมควรมีการปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานหรือปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการทํางานใหเหมาะสมหรือไม เพียงใด 

ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการ ออกแบบกระบวนการทํางานใหม เพ่ิมขนาดความรับผิดชอบ (Job enlargement) การ

ขยายงาน (job enrichment) ของตําแหนง 

1.3) การวิเคราะหคุณภาพและความยุงยากซับซอนของงาน เปนการวิเคราะหถึง

ระดับความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในงาน การ

วิเคราะหในสวนนี้อาจจะพิจารณาถึงตัวผลผลิตหรือผลลัพธของการทํางาน การใชความรูความสามารถและ

ประสบการณท่ีตําแหนงนั้นตองการในงานมากนอยเพียงใด และหากเทียบเคียงกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีความ

เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ท้ังนี้ ตองเปนการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงในปจจุบัน 

1.4) การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เปนผลผลิตจากการ

วิเคราะหงานเพ่ือการกําหนดตําแหนง โดยไดจากการประมวลผลของการวิเคราะหงานเพ่ือการกําหนดตําแหนง โดย

ไดจากการประมวลผลของการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน และนํามาเขียนเปนลักษณะงานท่ีปฏิบัติและหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง อีกท้ังคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นๆ ในลักษณะแบบบรรยายลักษณะงานไว 

เพ่ือใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ หากเปนการปรับปรุงระดับตําแหนงใหเปนระดับสูงข้ึน 

ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจําเปนตองมี

การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานข้ึนใหม เพ่ือใชในการพิจารณาประเมินคางาน 

2) การเลือกมาตรวัดหรือเกณฑท่ีจะนํามาใชในการประเมินคางาน การเลือกมาตรวัด

หรือเกณฑท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบนี้มีความสําคัญยิ่ง เพราะหากไมมีมาตรวัดหรือเกณฑแลวก็จะไมสามารถ

เปรียบเทียบงานหรือองคประกอบของงานลักษณะตางๆ ได และจะไมสามารถบอกไดวางานใดจะมีคาของงาน               

สูงกวากันและดวยเหตุผลใด การเลือกมาตรวัดหรือเกณฑท่ีจะนํามาใชในการเปรียบเทียบนี้เปนเรื่องท่ียุงยาก

พอสมควร ท้ังนี้ เพราะมาตรวัดนี้จะแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน ขนาด และลักษณะการดําเนินงานของ

องคการ และแตกตางกันตามวิธีการประเมินคางานท่ีนํามาใชดวย ดังนั้น จึงไมสามารถกําหนดข้ึนใชไดเปน

มาตรฐาน อยางไรก็ดี เพ่ือเปนมาตรฐานของงานในราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการ พลเรือนไดมีการ

กําหนดมาตรวัดหรือเกณฑในการประเมินคางานแบบ CSS Guide Charts ในลักษณะการเปรียบเทียบองคประกอบ

การประเมิน 3 ดาน ซ่ึงไดกลาวมาแลว และมีการใหคาคะแนนเปน CSC point 

3) พิจารณาเปรียบเทียบหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน เปนการ

วิเคราะหประเมินคุณภาพของงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงหนึ่ง กับองคประกอบของงานทีละ

องคประกอบ วางานของตําแหนงนั้นมีคุณภาพความยุงยากของงานตรงกับเกณฑการวัดในองคประกอบแตละ

องคประกอบวาอยูในระดับใด ซ่ึงวิธีการแบบ  CSC Guide Charts นี้เปนวิธีท่ีมีความยุงยากซับซอนคอนขางมาก 

เนื่องจากองคประกอบมีความสัมพันธกันจึงมีมิติการวัดหลายมิติ และบางมิติยังเปนการใหน้ําหนักเปนสัดสวน            

รอยละของอีกองคประกอบหนึ่ง ซ่ึงคาคะแนนสุดทายจะเปนจํานวนท่ีสามารถเปรียบเทียบจัดเปนระดับตําแหนงได 
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สําหรับการพิจารณาในข้ันตอนนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมภายในสวนราชการ                     

จึงกําหนดใหมีการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17

ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง พิจารณาประเมินคางาน

เพ่ือกําหนดตําแหนงระดับสูง ท้ังนี้ เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการการกําหนด

ตําแหนงระดับสูง ท่ีจะตองมีการวิเคราะหประเมินคางานเบื้องตนแลวเสนอในท่ีประชุมของคณะกรรมการดังกลาว

เพ่ือเห็นชอบตอไป 

4) เกณฑการตัดสิน เปนการกําหนดชวงคาคะแนนท่ีจัดเปนระดับตําแหนงของ

ตําแหนงแตละประเภท (คาคะแนนแตละชั้นงาน) ซ่ึงสามารถอางอิงไดกับการจางงานในตลาด ซ่ึงการจัดคาคะแนน

ในแตละระดับของตําแหนงขาราชการ สํานักงาน ก.พ. ไดมีการสํารวจงานในทุกสวนราชการแลว และมีการทดลอง

ประเมินคางานกับตําแหนงอางอิงจนมีความเชื่อม่ันวาสามารถประเมินตําแหนงไดทุกตําแหนงในทุกสวนราชการ จึง

ไดจัดเกณฑตัดสินไวเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการสูง ตองไดผลการประเมินคา

งาน 725 – 1,035 คะแนน 

เพ่ือใหงายสําหรับสวนราชการตางๆ นําไปใชไดถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สํานักงาน ก.พ. จึงไดจัดใหมีแบบการประเมินคางานดวยขอคําถาม แลวนําไปประมวลผลในโปรแกรมประเมิน    

คางาน   

๑.2.6 คําส่ังและการประเมินผลในโปรแกรมประเมินคางาน 

การประเมินดวย 20 ขอคําถามในโปรแกรมประเมินคางานนั้น แตละคําตอบจะไปเชื่อมโยง

กับปจจัยในเอกสารตารางการประเมินคางานท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ( CSC Guide Chart) เพ่ือไปคํานวณเปน            

คาคะแนน (CSC point) ตามท่ีใชจัดระดับชั้นงานตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงไดอยางถูกตองเปนธรรม

และเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 

 

 

 

ท่ีมา  :  สํานักงาน ก.พ. (2552) 

 

 

 

 

 

 

ประเมินคางานใน
โปรแกรม 

CSC Guide Chart 
- ความรูและทักษะที่  
   จําเปนในงาน 
- ความสามารถในการ 
   แกปญหา 
- ภาระรับผิดชอบ 
 

ผลคะแนน CSC 
point 
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๒.  ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

๒.1  หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง  

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552  เรื่อง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

25511 มาตรา 47 บัญญัติวา “ ตําแหนงขาราชการพลเรือนจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และเปน

ตําแหนงประเภทใด ระดับใด ใหเปนไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด โดยตองคํานึงถึง ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความไมซับซอนและประหยัดเปนหลัก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา 48” ทําใหสวนราชการตางๆ รวมท้ังกรมปศุสัตวตองมี

การจัดการกําหนดตําแหนงขาราชการใหม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึง

เฉพาะ หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ คือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 

โดยมีหลักการสําคัญท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- การกําหนดตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอน และประหยัด

เปนหลัก 

- การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนตองผานการประเมินคุณภาพงานของ

ตําแหนงตามหลักเกณฑประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด ซ่ึงการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงเปนวิธีดําเนินการ

ในการจัดลําดับชั้นงานเพ่ือใหไดคางานอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม โดยการวิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานตามองคประกอบการประเมินท่ีมีระดับการวัดท่ีกําหนดไวเปน

มาตรฐาน 

สําหรับตําแหนงท่ีมีลักษณะเปนกลุมตําแหนง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ และลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน แตปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงานอาจแตกตางกัน จะตองจัดทําเกณฑเพ่ือ

จําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับความรู  

ท่ีจําเปนในงาน ระดับความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ เพ่ือนําตําแหนงท่ีเปนตัวแทนในแต

ละกลุมไปประเมินคางานตอไป 

- การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ให อ.ก.พ. กระทรวง 

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงเปนผูพิจารณากําหนดตําแหนง และประเมินคุณภาพ

งานของตําแหนงโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน ( Jethro) โดยมีการวิเคราะหงาน บทบาทหนาท่ี ลักษณะงาน 

ความรับผิดชอบ ภาระงานหรือคุณภาพงานของตําแหนงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และประเมินคางานโดยตอบ

คําถาม 20 คําถาม ซ่ึงจะเปนวิธีการประเมินตามมาตรฐานของกระบวนการประเมินคางานท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนด (CSC Points) โดยอิงมาตรฐานของเฮยกรุปตามหลักแนวคิดและกระบวนวิธีการประเมินคางานท่ีใช Hey 

Guide Charts Profile Method of Job Evaluation 

 
1ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551  
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โปรแกรมประเมินคางานจะตรวจสอบความสัมพันธระหวางความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน 

(Know-How) กับการคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา (Problem Solving) กับภาระความรับผิดชอบ 

(Accountability) และตรวจสอบความคงเสนคงวาและความนาเชื่อถือของคะแนนเพ่ือใหไดผลการประเมิน                   

ท่ีถูกตองท่ีสุด โดยผลของการประเมินคางานมีระดับคะแนนของแตละระดับตําแหนงปรากฏดังรูป 

 
ท่ีมา  :  สํานักงาน ก.พ. (2552) 

-  กรณีการกําหนดตําแหนงท่ีมีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพ่ิมสูงข้ึนให               

สวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงท่ีนํามายุบจะตอง

ครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงนั้น 

2.๒  หลักเกณฑการประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง เปนวิธีดําเนินการอยางเปนระบบในการจัดลําดับชั้นงาน 

เพ่ือใหไดคางานอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม โดยการวิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

คุณภาพ และความยุงยากของงาน ตามองคประกอบหรือปจจัยการประเมินท่ีมีระดับการวัดท่ีกําหนดไวเปน

มาตรฐานใหถูกตองเหมาะสม และสอดคลองตามคุณภาพของงาน ตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนด 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับทักษะพิเศษ  ใหใชหลักเกณฑการประเมิน

คางานเพ่ือวัดคุณภาพงานของตําแหนง ตามลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของ

งาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกําหนดองคประกอบหลักในการ

ประเมินคางาน 3 ดาน และ 8 องคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธกัน 

หลักเกณฑการประเมินคางาน ประกอบดวย  

- โปรแกรมประเมินคางาน (Jethro) ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ ดังตอไปนี้ 
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2.2.1 องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปน ซ่ึงจําแนกออกเปนองคประกอบ

ยอย 3 องคประกอบ ดังนี้  

1) ความรูและความชํานาญ  

คําถามขอ  1   ระดับการศึกษา  

คําถามขอ  2   ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ  

คําถามขอ  3   ความรูท่ีจําเปนในงาน  

คําถามขอ  4  ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค  

2) การบริหารจัดการ  

คําถามขอ  5    การบริหารจัดการ  

คําถามขอ  6   ลักษณะของการทํางานเปนทีม  

คําถามขอ  7   การวางแผน   

3) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ  

คําถามขอ 8 มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน  

คําถามขอ 9   การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนในงาน  

2.2.๒  องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา  ซ่ึงจําแนกออกเปน

องคประกอบยอย 2 องคประกอบ ดังนี้  

4) กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด  

คําถามขอ  10  กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา  

คําถามขอ  11  อิสระในการคิด  

5) ความทาทายในการคิดแกปญหา  

คําถามขอ  12  ความทาทายในงาน  

คําถามขอ  13  การวิเคราะหขอมูล  

2.2.3 องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ  ซ่ึงจําแนกออกเปนองคประกอบยอย 3 

องคประกอบ ดังนี้  

6) อิสระในการปฏิบัติงาน  

คําถามขอ  14  อิสระในการทํางาน  

คําถามขอ  15 การไดรับอํานาจในการทํางาน  

คําถามขอ  16  อํานาจในการตัดสินใจ  

7) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

คําถามขอ  17  ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

8) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

คําถามขอ  18  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง  
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2.2.4 การตรวจสอบผลการประเมินคางาน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้ 

คําถามขอ  19  วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง  

คําถามขอ  20  ประเภทและระดับตําแหนง  

-  เกณฑการตัดสิน 

1) คาคะแนนในการประเมินคางาน 

      ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

    ไดคะแนน 725 - 1,035 คะแนน 

2) ผลการประเมินของแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน  จึงผานการประเมิน ดังนั้น 

แมคะแนนอยูในเกณฑผานการประเมิน แตเนื้อหาขององคประกอบไมมีความสอดคลองกัน การประมวลผลตาม

โปรแกรมจะไมผานการประเมิน 

- การพิจารณาเกณฑเชิงลึก 

กรณีการขอกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ท่ีมีลักษณะเปนกลุมตําแหนง 

เชน ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด เปนตน ตองจัดทําเกณฑเชิงลึก ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ

หลัก และ 8 องคประกอบยอย โดยกําหนดคะแนนรวมท้ังหมด เชน จํานวน 1,000 คะแนน เปนตน 

- นําภาระงานท่ีสามารถแสดงความยุงยากซับซอนของงานมากําหนดเปนตัวชี้วัดในแตละ

องคประกอบ เพ่ือแยกความแตกตางของจังหวัด ท้ัง 3 องคประกอบหลัก และ 8 องคประกอบยอย 

- รวมคะแนนของแตละจังหวัด เรียงลําดับคะแนน กําหนดคะแนนท่ีเห็นควรผานเกณฑ

เชิงลึกตามหลักสถิติ จัดกลุมจังหวัดท่ีเห็นควรผานการประเมิน ไมควรผานการประเมิน 

- นํากลุมจังหวัดท่ีเห็นควรผานการประเมินจังหวัดแรกและจังหวัดสุดทายในแตละกลุม 

จัดทําแบบประเมินคางาน (Jethro) โดยตอบคําถาม 20 คําถาม ใหตรงกับลักษณะงานของจังหวัด 

- นํากลุมจังหวัดท่ียังไมเห็นควรผานการประเมินจังหวัดแรกและจังหวัดสุดทายในแตละ

กลุม จัดทําแบบประเมินคางาน (Jethro) โดยตอบคําถาม 20 คําถาม ใหตรงกับลักษณะงานของจังหวัด 

๒.3  มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 1 0 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ไดจัดทํามาตรฐาน

กําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงานและสายงาน ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะตําแหนง

ประเภทอํานวยการเฉพาะดาน ระดับสูง ซ่ึงจะใชเปนแนวทางประกอบการจัดทํารายละเอียดแบบประเมินคางาน

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตําแหนงประเภท   อํานวยการ  

ชื่อสายงาน    อํานวยการ  

ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูอํานวยการ  

ระดับตําแหนง   ระดับสูง  
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หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือสํานักในราชการบริหารสวนกลาง และสวน

ภูมิภาค  หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน 

อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเก่ียวกับงานของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานแผนงาน 

1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงาน ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด 

1.2 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยาก

ซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

1.3 บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ 

เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

2. ดานบริหารงาน 

2.1 กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีหลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

2.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็น

ปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

2.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ

คณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 

3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีความหลากหลายท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา  
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3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 

ใหมีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมงานท่ีปฏิบัติ  

3.4 ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

การพัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน  

4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิด

ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

1.2 ประเภทอํานวยการ ระดับตนและประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษรวมกันไม

นอยกวา 4 ป  

1.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

1.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 

1.5 ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 7 ป 

1.6 ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโสและประเภทอํานวยการระดับตนรวมกันไมนอยกวา 7 ป  

1.7 ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ   

1.8 ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

2. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ีกําหนดใน      

กฎ ก.พ. ท่ีออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

   1. มีความรูท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  

   2. มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  

   3. มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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บทท่ี 3 

กระบวนการวิเคราะหงานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 
 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัด จากประเภทอํานวยการระดับตน เปนอํานวยการ

ระดับสูง มีกระบวนการวิเคราะหงาน ดังนี้ 

1.  กําหนดตําแหนงเปาหมายที่ตองการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

กรมปศุสัตวศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ และเหตุผลความจําเปน 

ในการพิจารณากําหนดตําแหนงเปาหมาย คือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนท่ีจะดําเนินการปรับปรุงเปน

ตําแหนงระดับสูง  เปนการดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 ซ่ึงอยูในมิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรเรื่อง 

“การกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารงานและการ

เปลี่ยนแปลง” สําหรับปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกรมปศุสัตว โดยกําหนด

ระดับตําแหนงใหสอดคลอง เหมาะสมกับภาระงานในปจจุบัน และสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร  

ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดพิจารณากําหนดตําแหนงท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของกรมปศุสัตว คือ

ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด เปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด มีบทบาทเปนตัวแทนกรมปศุสัตวใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไปปฏิบัติเบ็ดเสร็จ

ในพ้ืนท่ี ตั้งแตการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว

และถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวภายในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีประเด็นในการพิจารณาเรื่องหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากซับซอนของงานเพ่ิมข้ึน  

ตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 กําหนดใหมี

คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง พิจารณาประเมินคางานเพ่ือกําหนดตําแหนงระดับสูง เพ่ือใหเกิดความ

เปนธรรมภายในสวนราชการ  กรมปศุสัตวจึงไดมีคําสั่งท่ี 20/2553 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2553 แตงตั้ง

คณะทํางานปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว เปนประธานคณะทํางาน และ

มีกองการเจาหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําเกณฑการประเมินคางานของตําแหนงปศุสัตว

จังหวัดเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินคางานให

สอดคลองกับลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตามองคประกอบตามท่ี ก.พ. กําหนด  

ท้ังนี้ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะทํางานปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัด จะตอง

รวบรวมขอมูล ตรวจสอบเอกสารสําหรับชี้แจงใน การประชุมเพ่ือใหคณะทํางานเขาใจแนวทางของการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1.1  ชี้แจง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตามท่ี สํานักงาน 

ก.พ.กําหนด (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552) เพ่ือใหคณะทํางาน

ของหนวยงานทราบความเปนมา วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนอยางละเอียด ตลอดจนแนวคิด หรือหลักการ            

. 
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สําหรับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการ การจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง             

การกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับความรูท่ีจําเปนในงาน ระดับความสามารถในการ

แกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ โดยเฉพาะการประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน ( Jethro)  

เนื่องจากเปนเรื่องใหม ท้ังนี้ไดเชิญเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ. ท่ีรับผิดชอบกรมปศุสัตว มาชี้แจง หลักเกณฑ แนวทาง 

หรือ แนวคิดท่ีเก่ียวของในการประชุมครั้งแรก เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2553  

1.2  จะตองมี ศึกษารายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานของตําแหนงพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา

วิเคราะหงานเบื้องตนแลวเสนอในท่ีประชุมของคณะทํางานเพ่ือเห็นชอบการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตว

จังหวัด เปนระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ในการวิเคราะหงานเพ่ือการกําหนดตําแหนง  ฝายเลขานุการจะตองประมวลขอมูล  

ซ่ึงตองใชเวลาศึกษาและคอยๆ ทําความเขาใจ ดวยการเรียนรูจากการลงมือทําไปพรอมๆ กันท่ีละข้ันตอน           

ซ่ึงรายละเอียดของตําแหนงเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหงาน ประกอบดวย 

1.2.1 โครงสรางองคกร 

1.2.2 วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจ  

1.2.3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลักของตําแหนงท่ีขอกําหนด 

1.2.4 สาระสําคัญของตําแหนงในเชิงคุณภาพ ความยุงยากซับซอน และปริมาณงาน ซ่ึงมีผล

ใหสมควรปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน 

2. วิเคราะหงาน เพ่ือศึกษาบทบาท ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของกรมปศุสัตวและ

ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 

กองการเจาหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะทํางานปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 

ไดจัดประชุม เพ่ือ “วิเคราะหงาน (Job Analysis)” โดยใชขอมูลท่ีไดจัดเตรียมไวแลวใน ข้ันตอนท่ี 1 เปนแนวทาง

สําหรับการศึกษาลักษณะงาน ขอบเขตและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีลงรายละเอียดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังคุณสมบัติเฉพาะ

ของตําแหนงนั้นท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจนั้นๆ ไดบรรลุเปาหมายขององคกร มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ ความสัมพันธของตําแหนง เปนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

เหตุผลความจําเปนของการมีตําแหนงนั้น โดยการแสดงความเชื่อมโยงกับ แผนกลยุทธ วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ี 

กรอบของกฎหมาย แผนงาน/โครงการ ของกรมปศุสัตวและของหนวยงาน ตลอดจนโครงสรางการจัดสวนราชการ

ภายใน และสายการบังคับบัญชาตางๆ ดวยการดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 แสดงขอมูลวิสัยทัศน อํานาจหนาท่ี แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและ

อัตรากําลังของกรมปศุสัตวในภาพรวม (เอกสารประกอบ 1, 2 และ 3) จะทําใหคณะทํางานเห็นความเชื่อมโยงของ

ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดกับกรมปศุสัตว เปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด มีบทบาทเปนตัวแทนกรม 

ปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไปปฏิบัติ

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี ตั้งแตการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  

ปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวภายในพ้ืนท่ีจังหวัด 

2.1.2 แสดงขอมูลวิสัยทัศน อํานาจหนาท่ี แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและ

อัตรากําลัง รวมถึงแผนภูมิโครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด (เอกสารประกอบ 4, 5                 

.  
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และ 6) จะทําใหเห็นหนวยงานยอย และจํานวนบุคลากร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตําแหนงงาน ขอมูลในสวนนี้

จะทําใหเห็นวา ปศุสัตวจังหวัดตองกํากับดูแลการปฏิบัติงานในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด รับผิดชอบในการบริหาร

แผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร ใหเกิดเอกภาพ โดยไดรับมอบอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินใจ อนุมัติ 

อนุญาตเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในขอบขายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีอยางเบ็ดเสร็จ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

ยุทธศาสตรและบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตวและจังหวัด 

2.2  วิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนการวิเคราะหถึงกระบวนการ ข้ันตอนและ

วิธีการปฏิบัติงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ( nature of work) การปรับบทบาทภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ผลสําเร็จของงานท่ีตองการ  

การวิเคราะหดังกลาวทําใหทราบรายละเอียดลักษณะงานของตําแหนงปศุสัตว โดยสรุปคือ เปน

ตําแหนงงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกํากับ ดูแล และรับผิดชอบงานดานสุขภาพสัตว มาตรฐานสินคา

ปศุสัตว การผลิตสัตว และการถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตว ซ่ึงมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

และผูประกอบการดานปศุสัตวเปนจํานวนมาก รวมถึงรับผิดชอบดูแลปศุสัตวในหลายๆ ประเภท มีบทบาทภารกิจ

โดยตรงในการเสริมสรางรายไดและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกเกษตรกรและประเทศชาติโดยรวม รวมท้ัง

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการลดความเสี่ยงและอันตรายจากโรคระบาดสัตว และโรคติดตอระหวางสัตวและคน เพ่ือสราง

ความปลอดภัยใหแกเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน ซ่ึงลักษณะงานมีความหลากหลายและยุงยากซับซอน 

จําเปนตองใชความรูและทักษะในหลายๆ ดาน ท้ังความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย วิชาการปศุสัตว การบริหาร

จัดการ เทคนิคในการปฏิบัติงาน และความรูดานกฎหมาย 

2.3 วิเคราะหคุณภาพและความยุงยากซับซอนของงาน ในข้ันตอนนี้กองการเจาหนาท่ีและ

คณะทํางานรวมกันวิเคราะหขอมูลท่ีเปรียบเทียบภารกิจเดิม และภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

คณะทํางานไดสรุปรายละเอียด ผลการวิเคราะหงานของตําแหนงปศุสัตวจังหวัดวามีปริมาณงาน คุณภาพและความ

ยุงยากซับซอนของงานในตําแหนงเพ่ิมข้ึนท่ีสําคัญ  (จากรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)  

ดังนี้ 

2.3.1 ภารกิจดานการพัฒนาสุขภาพสัตว ปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคระบาดสัตว โรคอุบัติใหม ( Emerging Diseases) และโรคสัตวติดตอสูคน 

(Zoonosis) อาทิเชน โรคไขหวัดนก ( Avian Influenza) โรคไขหวัดสุกร ( Swine Flu) โรคพิษสุนัขบา ( Rabies) 

โรคแอนแทรกซ ( Anthrax) โรคเลปโตสไปโรสิส ( Leptospirosis) โรคทองรวงติดตอในสุกร ( Porcine Epidemic 

Diarrhea : PED) โรค PRRS หรือโรคกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร ( Porcine 

Reproductive and Respiratory Syndrome) และโรคบลูเซลโลซีส เปนตน เพ่ือใหทราบสถานการณของโรค

และเตือนภัยสําหรับการเฝาระวัง การวางแผนปองกัน และควบคุมโรคเชิงรุกของประเทศ โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก 

ซ่ึงเปนภัยคุกคามและเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศและของโลก เนื่องจากเปนโรคระบาดรายแรงท่ีทําใหสัตวปก

ปวยตายเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังในระดับครัวเรือนและการสงออกสินคาปศุสัตวใน

ระดับประเทศ รวมถึงสงผลกระทบตอความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกรอน ทําใหเชื้อโรคมีแนวโนมกลายพันธุจนเปนเชื้อท่ีรุนแรง   
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และอาจเปนสาเหตุใหมนุษยเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ดังนั้น ปศุสัตวจังหวัดจึงมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการบูรณา

การการทํางานรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวัง การรณรงคคนหาโรค ( x-ray) การตรวจสอบสัตว

ปวยตายผิดปกติและตัดสินใจทําลายสัตวปวยตาย การควบคุมและเฝาระวังในพ้ืนเสี่ยงตอการเกิดโรค การรณรงค

ทําความสะอาดฟารมและทําลายเชื้อโรค การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตวท่ีปลอดภัยทางชีวภาพ ( Biosecurity)             

การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว การกําหนดมาตรการควบคุมปองกันโรคในไกชน ไกพ้ืนเมือง และเปด

ไลทุง รวมท้ังการประชาสัมพันธใหความรูแกเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโรคระบาดสัตว โรคอุบัติใหม และโรคสัตวติดตอสูคนท่ีถูกตอง 

๒.3.2 ภารกิจดานการพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวตามนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร 

(Food Safety) ปศุสัตวจังหวัดจะตองดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง และกํากับดูแลสินคาปศุสัตวใหเกิดความ

ปลอดภัยและไมมีสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค สนับสนุนการสงออก ตลอดจนสอบสวนหาสาเหตุการพบ

สารตกคางและแกไขปญหาการใชยาและเภสัชเคมีภัณฑในฟารมและสารตกคางในผลิตภัณฑปศุสัตว วางมาตรการ

เฝาระวังสารตกคางโดยเก็บตัวอยางเนื้อสัตว ไขมัน ปสสาวะสุกร น้ําใช ยา จากฟารมและโรงฆาสัตว เพ่ือตรวจสอบ

เชื้อโรค ยา สารเคมี เชน ซัลโมเนลลา  สารกลุม Beta-agonist สารกลุมไนโตรฟูแรน เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิต

สินคาปศุสัตวตลอดหวงโซอาหาร ( Food chain) สรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคและคุมครองผูบริโภคใหมีความ

ปลอดภัยดานอาหาร ลดคาใชจายของรัฐจากการรักษาผูเจ็บปวยจากการบริโภคเนื้อสัตวท่ีไมปลอดภัย 

การพัฒนามาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง โดยทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรและ

ผูประกอบการในการพัฒนาและปรับปรุงฟารมเลี้ยงสัตวใหไดมาตรฐาน ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตววาเปน

ฟารมท่ีมีการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ( Good Agriculture Practice : GAP) คลอบคลุมระบบการ

เลี้ยงท่ีดีและเหมาะสมในข้ันตอนการปฏิบัติระดับฟารม โดยมีการกําหนดวิธีปฏิบัติวาดวยองคประกอบของฟารม 

การจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค รวมท้ังการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดจากการปศุสัตว จะตองจัดใหมีระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียท่ีเหมาะสม และมีการแกไขปญหาเพ่ือไมใหเกิด

ผลกระทบตอผูอยูอาศัยขางเคียงหรือสิ่งแวดลอมเชน การสงเสริมการทําบอผลิตแกสชีวภาพจากของเสียในฟารม

ปศุสัตวเพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอมในดานกลิ่น น้ําเสีย และเปนการเสริมสรางพลังงานทดแทน ลดตนทุนการผลิต ลด

ปญหาโลกรอน เปนตน  

การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability) เพ่ือสรางภูมิคุมกันและบริหารความเสี่ยง รวมถึงความรูในเรื่องระบบมาตรฐานหรือระบบประกัน

คุณภาพ เชน มาตรฐานการจัดการดานการเกษตรท่ีดี ( Good Agricultural Practice : GAP) ระบบการวิเคราะห

อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมในการผลิต ( Hazard Analysis and Critical Control Point System : 

HACCP) มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) และมาตรฐานอาหารระหวาง

ประเทศ (Codex หรือ Codex Alimentarius) 

2.๓.3 ภารกิจดานการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ี

ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว เพ่ือสรางรายไดและความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและผูประกอบการ
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ดานปศุสัตว โดยการปรับปรุงและกระจายสัตวพันธุดีสูเกษตรกรและประชาชน การสงเสริมและพัฒนาการผลิต

พันธุพืชอาหารสัตว และถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตว  

2.๔  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 2 โดย

ไดรับโอนอํานาจหนาท่ีจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีภาระหนาท่ีเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การใหคําแนะนํา ปรับปรุง และพัฒนาโรคฆาสัตวประเภทโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และ

สัตวปก ใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา

สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕2 

- เปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบโรงฆาสัตว เพ่ีอใหโรงฆาสัตวมี

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ กอนเสนอผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว 

- ตรวจสอบ กํากับดูแล ใหโรงฆาสัตวดําเนินการฆาสัตวใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ เพ่ือใหได

เนื้อสัตวท่ีสะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 

- จัดทําทะเบียนโรงฆาสัตว พนักงานเจาหนาท่ี และพนักงานตรวจโรงสัตวท่ีทองถ่ินแตงตั้ง 

และติดตามใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยูใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

2.๕ การศึกษาและดําเนินการเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แขงขันของสินคาปศุสัตว เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา และการเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไข

ขอตกลงการคาระหวางประเทศ ( FTA) โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สินคาเนื้อสัตว นมและผลิตภัณฑนม 

เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีการทําขอตกลงการคาเสรี ( FTA) กับประเทศตางๆ หลายประเทศ ซ่ึงในภาพรวม

การคาเสรียอมมีสินคากลุมหนึ่งไดประโยชน และบางกลุมเสียประโยชน ในสวนท่ีเสียประโยชนจึงจําเปนตองมี

มาตรการเขาชวยเหลือเพ่ือใหแขงขันได เชน การท่ีไทยทําขอตกลงการคาเสรี ( FTA) กับประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดท่ีเปนผูสงออกรายใหญของโลกในดานปศุสัตว เพราะมีสภาพการผลิตท่ีตนทุนต่ําและสภาพแวดลอมท่ี

เปนประเทศโดดเดี่ยว ดังนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อและโคนมจะไดรับผลกระทบท่ีรุนแรง จึงจะตองมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตใหสามารถแขงขันได รวมถึงกรณีท่ีไทยทําขอตกลงการคาเสรี ( FTA) กับประเทศ

ในแถบอาเซียน ทําใหตองแขงขันกับสินคาคุณภาพต่ําราคาถูก นั่นคือเกษตรกรไทยจะตองยกระดับการผลิตและ

มาตรฐานคุณภาพข้ึนเพ่ือปกปองสินคาปศุสัตวในประเทศ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะตองมีการวางแผนเขาไปชวยเหลือหรือเพ่ิมความเขมแข็งให

เกษตรกรอยางเปนรูปธรรม โดยตองมีความคิดสรางสรรค และมีการวางกลยุทธ รวบรวม วิเคราะหขอมูลและ

ประเมินสภาพการผลิต การลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ การตลาด และความสามารถในการ

แขงขัน แลวจัดทําแผนการพัฒนาโดยดําเนินการตามกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรรายสินคาปศุสัตว ภายใตการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการระดับชาติ เชน คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ ( Egg Board)

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ ( Pig Board) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และ

ผลิตภัณฑแหงชาติ (Beef Board) และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (Dairy Board) เปนตน  

2.๖ รับผิดชอบและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดดานปศุสัตว เชน โครงการอาหารปลอดภัย การเพ่ิมผลผลิตสินคาปศุสัตวท่ีปลอดภัยและ            
. 

2ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 /ตอน 17 /9 เมษายน 2535 
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ไดมาตรฐาน การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได การประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง สงเสริมปศุสัตวอินทรีย ลดการพ่ึงพายา และสารเคมี 

2.๗ รับผิดชอบในการชวยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ อาทิเชน การเกิด

ภัยน้ําทวมหรือภัยแลง ปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ีแจงเตือนภัยแกเกษตรกรเพ่ือปองกันและแกไขเพ่ือลดความสูญเสียให

นอยท่ีสุด และดําเนินการอพยพสัตวไปท่ีปลอดภัย สนับสนุนเสบียงสัตว เวชภัณฑ ใหคําแนะนําดูแลสุขภาพสัตว

และรักษาสัตวปวย พรอมท้ังปองกัน ควบคุม และแกไขปญหากรณีเกิดโรคระบาดสัตว  

2.๘ รับผิดชอบการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการสงเสริมอาชีพ 

การปองกันโรคระบาดสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน รวมถึงการควบคุม

โรคไขหวัดนกแบบบูรณาการ ตลอดจนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนางานดานปศุสัตวใน

ทองถ่ิน 

 3.  การวิเคราะหเพ่ือขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนระดับสูง 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดจากตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน                      

เปนระดับสูง กรมปศุสัตวไดดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และท่ี นร ๑๐๐๘/ว๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ภายใต

เง่ือนไข 

3.1 ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด เปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด มีบทบาทเปนตัวแทน

กรมปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไป

ปฏิบัติเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี ตั้งแตการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวภายในพ้ืนท่ีจังหวัด  

3.2 ลักษณะงานมีความยุงยากซับซอน มีความหลากหลายเปนพิเศษ มีคุณภาพและปริมาณงานสูง 

และมีขอบเขตการกํากับดูแลงานในพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนตําแหนงสําคัญในเชิงยุทธศาสตร

ระดับพ้ืนท่ีของกรมปศุสัตว มีบทบาทภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว การพัฒนา

สุขภาพสัตว และพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือใหมีสัตวเพียงพอและไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค 

สารตกคาง สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค สรางรายไดและความเปนอยูท่ีดีใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

สรางความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกิจใหแกประเทศ โดยมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

ผูประกอบการดานปศุสัตว ผูบริโภคเนื้อ นม ไข ท้ังระบบ รวมถึงตองรับผิดชอบปศุสัตวหลากหลายชนิด โดย               

ปศุสัตวแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน ลักษณะงานจึงมีความยุงยากซับซอนสูง มีขอบเขตเนื้อหาของ

งานหลากหลาย ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญงานเฉพาะทางดานวิชาชีพ               

สัตวแพทยและวิชาการปศุสัตว 

3.3 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด   

ในกรณีท่ีเปนการประเมินกลุมตําแหนงท่ีมีลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบเชนเดียวกันแตปฏิบัติงาน             

ตางพ้ืนท่ีกัน จะตองมีการประเมินคางานในเชิงลึก ซ่ึงจะกลาวถึงตอไปในบทท่ี 4 
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บทท่ี 4 

การกําหนดเกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 
 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

นร 1008/ว17  ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพงานของ

ตําแหนง ตามลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ

และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดองคประกอบหลักในการประเมินคางาน 3 ดาน ซ่ึง

ประกอบดวย 8 องคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้  

1. องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 1 ความรอบรูและชํานาญงาน  

องคประกอบยอยท่ี 2 การบริหารจัดการ  

องคประกอบยอยท่ี 3 สื่อสารและปฏิสัมพันธ  

2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 4 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด  

องคประกอบยอยท่ี 5 ความทาทายในการคิดแกปญหา  

3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 6 อิสระในการปฏิบัติงาน  

องคประกอบยอยท่ี 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

องคประกอบยอยท่ี 8 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง  

๑.  เกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 

ตําแหนงปศุสัตว จังหวัด เปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด มีบทบาทเปนตัวแทนกรม              

ปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคา

ปศุสัตว  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัด คณะทํางาน

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตว จึงจัดทําเกณฑ ประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือจําแนกความแตกตางของ

แตละกลุมตําแหนง กําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับความรูท่ีจําเปนในงาน ระดับ

ความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ ท่ีสอดคลองกับลักษณะงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด และไดนําภาระงานท่ีสามารถแสดงความยุงยากซับซอนของงานมากําหนดเปนตัวชี้วัด

ในแตละองคประกอบ โดยกําหนดคะแนนรวม 1,000 คะแนน (รายละเอียดแนบทายในภาคผนวก) การจัดเก็บ

ขอมูลไดแบงขอมูล ออกเปน ๘ องคประกอบยอย อยางเปนระบบสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนด โดยแยกขอมูลใหเห็นเปนระบบการผลิต ไดดังนี้  

๑.๑ ปจจัยนําเขา ( Inputs (น้ําหนักรอยละ ๓๕)) เปนสวนท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการ เพราะ
ปจจัยนําเขาท่ีดีจะสงผลใหกระบวนการผลิตงาย การสูญเสียนอย ลักษณะท่ีเปนปจจัยนําเขาของตําแหนง ปศุสัตว
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จังหวัด  ไดแก การจัดเก็บขอมูลในสวนของความรู ความสามารถในการบริหารงานดานแผนงาน/โครงการดาน
งบประมาณและดานบุคคล รวมถึงการสื่อสารปฏิสัมพันธ อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ (อยูในตารางสวนท่ี ๑-๓) 

๑.๒ การผลิต/การปฏิบัติ ( Processes (น้ําหนักรอยละ ๒๕)) เปนกระบวนการดําเนินการท่ีสงผล
โดยตรงตอผลผลิตหรือผลลัพธ ลักษณะท่ีเปนกระบวนการดําเนินการของตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดนั้น ไดแกกรอบ
ของอํานาจและอิสระในการคิด ความทาทายในการคิดแกปญหา ซ่ึงการดําเนินงานจะมีอิสระในกระบวนการคิด
วิเคราะหหาแนวทางการพัฒนางานหรือแกปญหา ทําใหมีผลงานท่ีมีคุณภาพสงผลตอผลผลิตหรือผลลัพธตาม
ภารกิจของปศุสัตวจังหวัด (อยูในตารางสวนท่ี ๔-๕)  

๑.๓ ผลผลิตท่ีได (Outputs (น้ําหนักรอยละ ๔๐)) จะมุงเนนท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต/การ
ปฏิบัติงานของตําแหนงปศุสัตวจังหวัดท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด และกรม อยางอิสระเพ่ือใหเกิด
ผลลัพธท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือกรม ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางบวกและทางลบ
ตอภาคสังคมและประชาชน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง (อยูในตารางสวนท่ี ๖-๘)  

ตัวชี้วัดการประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด ท้ัง ๘ สวน แยกได ดังตอไปนี้ 

องคประกอบในการประเมินคางาน ตัวช้ีวัด คะแนน 
องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน  (350 คะแนน)   
1. ความรอบรูและชํานาญงาน  

(150 คะแนน) 
1. ความรูพ้ืนฐาน 5 ดานหลัก 

- ดานสุขภาพสัตว 
- ดานการผลิตสัตวและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว 
- ดานมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานปศุสัตว 
- ดานการบริหารจัดการ 
- ดานกฎหมายปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ความรูพิเศษ 5 ดาน (ดานละ 15 คะแนน) 
-  ดานการจัดการโรคสัตวอุบัติใหม 
-  ดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว 
-  ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว 
-  ดานการพัฒนาปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
-  ดานการพัฒนาปศุสัตวอินทรีย 

75 
 
 
 
 
 

75 

2. การบริหารจัดการ (100 คะแนน) 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การบริหารเงินงบประมาณ 

-  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
-  งบยุทธศาสตรจังหวัด 
-  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

3. การบริหารงาน 

40 
30 

 
 
 

30 
3. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ  

(100 คะแนน) 
1. การสรางเครือขายอาสาปศุสัตว   
2. การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. การเขารวมประชุม 
 

40 
40 
20 
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องคประกอบในการประเมินคางาน ตัวช้ีวัด คะแนน 
องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา (250 คะแนน)   

4. กรอบของอํานาจและอิสระในการ
คิด  

(100 คะแนน) 

1. การแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอม
จากการปศุสัตว  

2. การแกไขปญหาผลผลิตและการตลาดของสินคาปศุสัตว 
3. การแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง 

40 
 

30 
30 

5. ความทาทายในการคิดแกปญหา  
(150 คะแนน) 

1. การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2. การจัดการน้ํานมดิบและโคเนื้อเพ่ือรองรับผลกระทบ

จากการเปดเสรีทางการคา 
3. การพัฒนาโรงฆาสัตว 
4. การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ 

40 
 

40 
40 
30 

องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ (400 คะแนน)   
6. อิสระในการปฏิบัติงาน (100 
คะแนน)  

1. การอนุญาตเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว 
2. การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว 
3. การกํากับตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว 

40 
30 
30 

7. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
(150 คะแนน) 

1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (มูลคา GPP ดานปศุสัตว) 
2. ผลกระทบดานสังคม (การตรวจสอบความปลอดภัยของ

สินคาปศุสัตว) 
3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (จํานวนฟารมเลี้ยง

มาตรฐาน) 
4. ผลกระทบตอเกษตรกร (จํานวนลูกสัตวพันธุดีจากการ

ผสมเทียมท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกร) 

50 
 

30 
40 

 
30 

8. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ/หนาท่ีความ
รับผิดชอบ (150 คะแนน) 

1. ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
2. สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) และ

รานคาปลีก-คาสงท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีไดมาตรฐาน 
3. การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว 

50 
50 

 
50 

 

๒.  ตัวช้ีวัด การประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด  ตามบทบาทภารกิจ หลักของ               

กรมปศุสัตว  

จากการศึกษาเกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดในขอ 1 ซ่ึงคณะทํางานปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนผูกําหนด การ กําหนดปจจัยและตัวชี้วัด การประเมินคางานตอง สอดคลองกับ

ลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด และสอดคลองกับภารกิจหลักของกรมปศุสัตว                

เนื่องจาก ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด มีบทบาทเปนตัวแทนกรมปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต              

ปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัด   พิจารณาการ กําหนดตัวชี้วัดครั้งนี้ไดกําหนดครบทุก

บทบาทภารกิจหลักของกรมปศุสัตว สรุปไดดังนี้ 
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2.1 ตัวช้ีวัด ภารกิจดานการพัฒนาสุขภาพสัตว   หมายถึง ตัวชี้วัดของปศุสัตวจังหวัดในเรื่อง                   

การควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว                  

การรักษาพยาบาลสัตว และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ตัวชี้วัดประกอบดวย 

2.1.1  การจัดการโรคอุบัติใหมและโรคสัตวติดตอสูคน (การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา)  เปน

การปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาการเกิดโรคสัตวติดตอสูคน คือ โรคพิษสุนัขบา (Rabies) 

2.1.2 การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการ

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา)  เปนการติดตอสื่อสาร ชี้แจงและขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว การปองกันโรคสัตว และดานสุขอนามัย 

2.1.3 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง  (จํานวนพ้ืนท่ีเสี่ยง)  เปนการวาง

ระบบการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตวในเชิงรุก โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก ในพ้ืนท่ีเสียงท่ีจะเกิดโรค 

2.1.4 การอนุญาตเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว (จํานวนการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-

ซากสัตว) เปนการปองกันการแพรระบาดของโรคสัตวท่ีเกิดจากการเคลื่อนยายสัตวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง มีการ

ตรวจโรคและสุขภาพสัตว ฉีดวัคซีนปองกันโรค กักดูอาการ กอนอนุญาตใหเคลื่อนยายไปปลายทางโดยมี

ใบอนุญาตกํากับการเดินทาง ตลอดจนเม่ือพบวิการของโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 3               

ปศุสัตวจังหวัดตองปองกันไมใหโรคแพรระบาด เชน การสั่งทําลายสัตวปวย ประกาศเขตโรคระบาดเพ่ือควบคุม

และหามเคลื่อนยายสัตวเขา-ออกในเขตโรคระบาด 

2.1.5 การกํากับตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว  (จํานวนสถานพยาบาลสัตว)  เปนการกํากับ

ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตวใหปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 5 รวมถึง

กฎกระทรวง ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

๒.2  ตัวช้ีวัดภารกิจดานการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว หมายถึง ตัวชี้วัดของปศุสัตวจังหวัด ใน

การพัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสัตวครบวงจรหวงโซอาหาร (Food Chain) ตั้งแตฟารม อาหารสัตว โรงฆาสัตว 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑจนถึงสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว โดยใชความรูในระบบมาตรฐานหรือระบบประกันคุณภาพ 

เชน มาตรฐานการจัดการดานการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานการจัดการดานการ

ผลิตในโรงงานท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอง

ควบคุมในการผลิต (Hazard Analysis and Critical Control Point System : HACCP) มาตรฐาน ISO 

(International Organization for Standardization) และมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex หรือ 

Codex Alimentarius) รวมท้ังองคความรูในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  (Certification and 

Inspection System) เพ่ือใหสินคาปศุสัตว มีความปลอดภัย ไมมีสารปนเปอนและสารตกคาง และมีระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพ่ือลดความเสี่ยงของผูบริโภคและ สราง ความเชื่อม่ันตอผูบริโภคท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ  ตัวชี้วัดประกอบดวย 

 

3ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 /ตอน 78 /หนา 1063-1089/2 ตุลาคม 2499 
5ราชกิจจานุเบกษา เลม 107/ตอน 214/ฉบับพิเศษ/19 ตุลาคม 2533 
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๒.2.๑  การจัดการสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว (จํานวนบอผลิตแก็สชีวภาพจากการปศุสัตว)  

เปนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 

การจัดการเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน ซ่ึงการสงเสริมการทําบอแก็สชีวภาพในการฟารมปศุสัตว เปนการ

เสริมสรางพลังงานทดแทน การใชจุลชีพในการลดปญหาเรื่องกลิ่น/น้ําเสีย 

๒.๒.2  การแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว  (จํานวนเรื่อง

การแกไขปญหา)  เปนการดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดจาการประกอบอาชีพดานการปศุสัตว ภายใต

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 

๒๕๓๕2 และ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕6  

๒.2.๓ การแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง  (จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเนื้อแดง)  เปนการ

แกไขปญหาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชน  ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ.๒๕๒๕7  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒8 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและการจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๓๕2 

๒.2.๔ การพัฒนาโรงฆาสัตว  (จํานวนโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต)  เปนการพัฒนาระบบการ

ผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ไมมีสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.

๒๕๓๙) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕2 

๒.2.๕  การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว  (จํานวนใบอนุญาตคาสัตว/จําหนาย

อาหารสัตวและใบอนุญาตใหผลิตอาหารสัตว) เปนการควบคุมตรวจการคาสัตวและซากสัตว การผลิตและจําหนาย

อาหารสัตวของผูประกอบการใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๔๙๙ 3 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ 4 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.๒๕๒๕ 7  และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒8 เพ่ือใหอาหารสัตวท่ีผลิตและจําหนายมีคุณภาพ ถูกตองตามทะเบียนอาหารสัตว 

ปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงสัตวและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

๒.2.๖  ผลกระทบดานสังคม (จํานวนตัวอยางการสงตรวจสอบความปลอดภัยของสินคา              

ปศุสัตว)  เปนการกํากับ ตรวจสอบ และพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน การ ซ่ึงการสงตรวจตัวอยาง

สินคาปศุสัตว จากเนื้อสัตว อาหารสัตว ยาและชีวภัณฑสัตว ปสสาวะ ไขมัน น้ํา และน้ํานม เพ่ือหาสารตกคางและ

สารปนเปอน ทําใหทราบถึงสถานภาพของสินคาปศุสัตว เพ่ือใชในการวางแผนและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวให

มีความปลอดภัย สามารถสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  และทําใหประชาชนในจังหวัดมีการบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัย ไมมีสารปนเปอนและสารตกคางซ่ึงเปนสาเหตุของโรคตางๆ 

 

2ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 /ตอน 17 /9 เมษายน 2535 
3ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 /ตอน 78 /หนา 1063-1089/2 ตุลาคม 2499 
4ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 /ตอน 30ก /หนา 34-42/23 เมษายน 2542 
6ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 /ตอน 37ก/หนา 1 /4 เมษายน 2535 
7ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 /ตอน 25 /11 สิงหาคม 2525 
8ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอน 20ก/หนา 10/25 มีนาคม 2542 
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๒.2.๗  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (จํานวนฟารมเลี้ยงมาตรฐาน)  เปนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว ซ่ึงฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานเปนการจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว 

การจัดการดานสวัสดิภาพสัตวของฟารม และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ 

ปลอดภัยตอผูบริโภค และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๒.2.๘  สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) และรานคาปลีก-คาสงท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวท่ีไดมาตรฐาน  (จํานวนสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด)  เปนการพัฒนารานจําหนายเนื้อสัตวใหได

มาตรฐานตามท่ีกําหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตวท่ีมีความปลอดภัย ไดมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอนกลับ

เนื้อสัตวท่ีจําหนายในรานจําหนายเนื้อสัตวได เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคเนื้อสัตว เปนการคุมครอง

ผูบริโภคใหมีความปลอดภัยดานอาหาร และลดคาใชจายของรัฐจากการรักษาผูเจ็บปวยจากการบริโภคเนื้อสัตวท่ี

ไมสะอาด 

2.๓  ตัวช้ีวัดภารกิจดานผลิตสัตวและสงเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว  หมายถึง ตัวชี้วัดเรื่องการเลี้ยง

สัตว การปรับปรุงพันธุสัตวและอาหารสัตว การผสมเทียม การพัฒนาฟารมเลี้ยงสัตว การถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว การสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว และการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยง

สัตว และการสรางเครือขายเกษตรกร อาสาปศุสัตว รวมท้ังการอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  ตัวชี้วัดประกอบดวย 

2.๓.๑  การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว (จํานวนกลุมเกษตรกร/โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว)  เปนการแกไขปญหาสินคาลนตลาด สรางความม่ันคงดานอาหาร สรางมูลคาเพ่ิมใหแก

สินคาปศุสัตว และสงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการ 

2.๓.๒ การพัฒนาปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (จํานวนศูนยเครือขายเรียนรู

การเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)  เปนการพัฒนาปศุสัตวโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เพ่ือ

เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติของเกษตรกร สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางความสามารถใน

การพ่ึงตนเองของเกษตรกรกับความสามารถในการแขงขัน และเปนการสราง “ระบบภูมิคุมกัน ” รวมท้ังองค

ความรูในการจัดการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได และมี ความพรอม

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

2.๓.๓ การพัฒนาปศุสัตวอินทรีย  (จํานวนกลุมปศุสัตวอินทรีย) เปนระบบการจัดการผลิตปศุ

สัตวท่ีมีความสัมพันธกลมกลืนระหวางผืนดิน น้ํา พืช สัตวและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เปนไปตามความตองการ

ทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว ท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวนอยท่ีสุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพ

ดี เนนการปองกันโรคโดยการจัดการฟารมท่ีดี หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี โดยเนนการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมระบบนิเวศเกษตรดวยการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ใชความรูทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน สามารถพ่ึงพาตนเองบน

พ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2.๓.๔ การสรางเครือขายอาสาปศุสัตว  (จํานวนอาสาสมัครดานปศุสัตวท่ีผานการอบรมและ

ปฏิบัติงานได) เปนการจัดตั้งและฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครดานปศุสัตวในระดับตําบลและหมูบาน ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานดานปศุสัตว เพ่ือเปนเครือขายในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  

2.๓.๕  การแกไขปญหาผลผลิตและการตลาดของสินคาปศุสัตว (จํานวนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง

สัตวและปลูกพืชอาหารสัตว)  เปนการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตวมีการรวมตัวกันและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท้ังในดานการเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการผลิต ตลอดจนแกไขปญหา

ทางดานการตลาด ซ่ึงการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร รวมท้ังการพัฒนาและเสริมสรางกลุมเกษตรกรท่ีได

เกิดข้ึนแลวใหมีความม่ันคง จะมีสวนชวยแกไขปญหาการผลิตและการตลาดของเกษตรกร สามารถวางแผนการ

ผลิตเพ่ือใหมีผลผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตนทุนและความเสี่ยงทาง

การตลาดได 

2.๓.๖  การจัดการน้ํานมดิบและโคเนื้อเพ่ือรองรับผลกระทบจากาการเปดเสรีทางการคา  

(จํานวนโคเนื้อ โคนม)  เปนการเขาไปชวยเหลือหรือเพ่ิมความเขมแข็ง ใหเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม ประสานงาน

กับเกษตรกร ผูประกอบการและสถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการน้ํานมดิบ /ผลิตภัณฑนม และโคเนื้อ  ซ่ึงมี

ความยุงยาก ซับซอน ตามจํานวนโคเนื้อ โคนม และจํานวนเกษตรกร 

2.๓.๗  การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ  (การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีติดชายแดน และจํานวน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  เปนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ

พิเศษ ซ่ึงมีสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ และเปนการพัฒนาดานปศุสัตวในพ้ืนท่ี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีพระราชทานเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว การ

แกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร การชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สงเสริมใหมีความรูในการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2.๓.๘  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  (มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว ) เปนการ

วัดผลผลิตสุดทายและเปนเครื่องบงชี้ถึงรายไดจากการผลิตดานปศุสัตวของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการ

ดานปศุสัตวภายในจังหวัด 

2.๓.๙  ผลกระทบตอเกษตรกร (จํานวนลูกสัตวพันธุดีจากการผสมเทียม)  ซ่ึงวิธีการผสมเทียม

เพ่ือปรับปรุงพันธุโค-กระบือใหดีข้ึน ทําใหลูกโค-กระบือท่ีเกิดจากการผสมเทียมมีรูปรางใหญโตข้ึน มีคุณภาพและ

มูลคาสูงข้ึน ทําใหเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ 

และกระบือ สงผลใหคุณภาพชีวิตเกษตรกรดีข้ึน 

2.๓.๑๐ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (จํานวนโค-กระบือของ

ธนาคารโค-กระบือในจังหวัด)  เปนการสงเสริมพัฒนา ควบคุม กํากับและตรวจสอบ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ี

ยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวา จปฐ. ในจังหวัด ไดมีโค-กระบือเปนกรรมสิทธิ์และไวใชแรงงาน ชวยลดตนทุนการผลิต มี

ปุยคอกสําหรับปลูกพืชทําไรทํานา ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน เปนการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบาย

รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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2.๓.๑๑ การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว (จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว)  เปนการพัฒนา

อาชีพใหครัวเรือนท่ีเลี้ยงสัตวเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร โดย การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและให

ความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่องยั่งยืน สามารถนําความรูท่ีไดมาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและรายได โดยปศุสัตวจังหวัดจะตองกําหนดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในหลายๆ 

ประเภท ใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร สภาพพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานปศุสัตวแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.๔  ตัวช้ีวัด ภารกิจดานการบริหารจัดการ   หมายถึง ตัวชี้วัดของปศุสัตว ในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล แผนงาน/โครงการ งบประมาณและการพัสดุ ฐานขอมูลการปศุสัตว การประสานความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืน การบริหารสถาบัน /กลุมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว รวมถึงการชวยเหลือและฟนฟูเกษตรกร

ผูประสบภัยพิบัติ ตัวชี้วัดประกอบดวย 

2.๔.๑  การบริหารทรัพยากรบุคคล (จํานวนบุคลากรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล)   แสดงถึง

ความยุงยากในการสรางทีมงาน และการกํากับดูแลปกครองบังคับบัญชา  

2.๔.๒  การบริหารเงินงบประมาณ  

-  งบประมาณท่ีไดรับจากกรมปศุสัตว (จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากกรม   

(ไมรวมงบบุคลากร)) เปนการวางแผน กํากับดูแล การใชจายเงินงบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุและตาม

แผนงาน/โครงการ ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยพิจารณาจากจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

-  งบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัด (จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก

จังหวัด)  การวางแผน กํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณท่ีไดรับตามยุทธศาสตรจังหวัด เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

-  เงินทุนหมุนเวียน (จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีน)  ประสิทธิภาพในการ

จําหนายวัคซีน เพ่ือใหมีการใชวัคซีนอยางแพรหลาย โดยการควบคุม กํากับ ตรวจสอบเงินท่ีไดจากการจําหนาย

วัคซีนปองกันโรคสัตว และนําสงธนาคารเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายของกรมปศุสัตว  

2.๔.๓  การบริหารงาน (จํานวนกิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนงานงานท่ีกรมกําหนด)  เปน

การวางแผน กําหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม กํากับ กิจกรรม /งาน/โครงการตามแผนงานท่ีกรมปศุสัตว

กําหนด ซ่ึงเปนการดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

2.๔.๔ การเขารวมประชุม (จํานวนการเขารวมและบทบาทในท่ีประชุม)  เปนการเขารวม

ประชุมในวาระตางๆ ของปศุสัตวจังหวัด เพ่ือสรางความเขาใจหรือแกไขปญหาดานปศุสัตว โดยมีการประสานงาน 

ติดตอสื่อสาร และประชุมชี้แจง เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหขอมูลตามเกณฑประเมินคางาน 
 

ผลจากการจัดเก็บขอมูลปริมาณงานตาม เกณฑการประเมินคางาน ปศุสัตวจังหวัดท่ีคณะทํางาน

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือจําแนกความแตกตางของกลุมตําแหนงปศุสัตวจังหวัด                   

ซ่ึงขอมูลดังกลาวไดมาจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และหนวยงานสํานัก/กอง สวนกลาง วัดจากคาเฉลี่ยของขอมูล 

๓ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๐ -๒๕๕๒) และไดทําการประมวลขอมูลปริมาณงานตามตัวชี้วัดการประเมินคางานของ

ปศุสัตวจังหวัดในแตละตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยไดศึกษาถึงขอมูลผลการประเมินคางานของปศุสัตวจังหวัด ตามเกณฑ

ประเมินคางาน 8 องคประกอบยอยท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ในแตละองคประกอบ ไดดังนี้  

ตารางท่ี 1  องคประกอบความรอบรูและชํานาญงาน  

ความรูพิเศษดาน 
ผลการประเมิน รวม 

(รอยละ) 
ระดับ 1  

(รอยละ) 

ระดับ 2 

(รอยละ) 

ระดับ 3 

(รอยละ) 

1. โรคพิษสุนัขบา 

 

2. บอแกสชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

 

3. การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว 

 

4. เครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปศุสัตวอินทรีย 

27   

(35.53) 

18   

(32.90) 

37   

(48.69) 

18   

(23.68) 

12   

(15.79) 

29   

(38.16) 

25   

(23.68) 

21   

(27.63) 

31   

(40.79) 

42   

(55.26) 

20   

(26.31) 

33   

(43.42) 

18   

(23.68) 

27   

(35.53) 

22   

(28.95) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผลการประเมินคางานในเรื่องความรูพิเศษในดานตางๆ ท่ีจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของกรมปศุสัตว โดยพบวา ความรูเรื่อง

โรคพิษสุนัขบาสวนใหญรอยละ 38.16 ผลการประเมินอยูระดับ 2, ความรูเรื่องบอแกสชีวภาพการผลิตปศุสัตว

สวนใหญรอยละ 43.42 ผลการประเมินอยูระดับ 3, ความรูเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตวสวนใหญ

รอยละ 48.69 ผลการประเมินอยูระดับ ๑, ความรูเรื่องเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สวนใหญรอยละ 40.79 ผลการประเมินอยูระดับ 2 และความรูเรื่องปศุสัตวอินทรียสวนใหญรอยละ 55.26                  

ผลการประเมินอยูระดับ ๒  
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ตารางท่ี 2  องคประกอบการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน รวม       

(รอยละ) 
ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

2. การบริหารงบประมาณ 

2.1 งบประมาณท่ีไดรับจากกรม 

 

2.2 งบประมาณท่ีไดรับจาก

จังหวัด 

2.3 เงินทุนหมุนเวียน 

 

3. การบริหารงาน 

4   

(5.26) 

 

5   

(6.58) 

11  

(14.47) 

24  

(31.58) 

5 

(6.58) 

12  

(15.79) 

 

9  

(11.84) 

13  

(17.11) 

10  

(13.16) 

15  

(19.74) 

20  

(26.32) 

 

23  

(30.26) 

8  

(10.53) 

7 

(9.21) 

20  

(26.31) 

15 

(19.79) 

 

18 

(23.69) 

9 

(11.84) 

10 

(13.16) 

21 

(27.63) 

25 

(32.89) 

 

21 

(27.63) 

35 

(46.05) 

25 

(32.89) 

15 

(19.74) 

76 

(100.00) 

 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นผลการประเมินคางานในเรื่องความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการองคกรของปศุสัตวจังหวัด ในเรื่องงาน เงินและคน ใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของ

กรมปศุสัตว โดยพบวา การบริหารทรัพยากรบุคคล สวนใหญรอยละ 32.89 ผลการประเมินอยูระดับ 5, เรื่องการ

บริหารงบประมาณ แยกเปนงบประมาณท่ีไดรับจากกรมปศุสัตว สวนใหญรอยละ 30.26 ผลการประเมินอยู

ระดับ 3, งบประมาณท่ีไดรับจากจังหวัด สวนใหญรอยละ 46.05 ผลการประเมินอยูระดับ 5, งบเงินทุน

หมุนเวียน สวนใหญรอยละ 32.89 ผลการประเมินอยูระดับ 5  และเรื่องการบริหารงาน สวนใหญรอยละ 

27.63 ผลการประเมินอยูระดับ 4 

ตารางท่ี 3  องคประกอบการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน รวม   

(รอยละ) 
ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. การสรางเครือขายอาสาปศุสัตว 

 

2. การประสานงานกับ อปท. 

 

3. การเขารวมประชุม 

19   

(2.63) 

 11  

(14.47) 

14   

(18.42) 

31   

(40.79) 

19   

(25.00) 

14   

(18.42) 

  19 

(25.00) 

19   

(25.00) 

14   

(18.42) 

7   

(9.21) 

14   

(18.42) 

19   

(25.00) 

17   

(22.37) 

13   

(17.11) 

15   

(19.74) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 3 แสดงใหเห็น ผลการประเมินคางานในเรื่อง การประสานงาน และการ

ติดตอสื่อสาร ของปศุสัตวจังหวัดท่ีตองใชทักษะท่ีสูงมากในการชักจูง โนมนาวจิตใจ  เพ่ือใหเกษตรกร ผูประกอบการ 



39 
 

หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน เพ่ือใหเกิดความรมมืออยางเต็มใจและยั่งยืนตอเนื่อง โดยพบวา เรื่องการ

สรางเครือขายอาสาปศุสัตว สวนใหญรอยละ 40.79 ผลการประเมินอยูระดับ 2,  เรื่องการประสานงานกับ อปท. 

สวนใหญรอยละ 50 ผลการประเมินอยูระดับ 2 และ 3, และเรื่องการเขารวมประชุม สวนใหญรอยละ 25.00    

ผลการประเมินอยูระดับ 4 

ตารางท่ี 4  องคประกอบกรอบของอํานาจและอิสระในการคิด 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

รวม ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. การแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ

ปลูกพืชอาหารสัตว 

3. ฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเนื้อแดง 

16   

(21.05) 

22   

(28.95) 

25   

(32.90) 

12   

(15.79) 

13   

(17.11) 

7   

(9.21) 

15   

(19.74) 

14   

(18.42) 

5   

(6.58) 

5   

(6.58) 

9   

(11.84) 

9   

(11.84) 

28   

(36.84) 

18   

(23.68) 

30   

(39.47) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 4 แสดงใหเห็น ผลการประเมินคางานในเรื่องการตัดสินใจแกไขปญหาภายใต

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย การตัดสินใจปรับเปลี่ยนและเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ 

โดยใชดุลยพินิจและอํานาจการตัดสินใจท่ีเปนอิสระบนพ้ืนฐานทฤษฎีและหลักวิชาการ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยพบวา เรื่องการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ส วนใหญรอยละ 36.84 

ผลการประเมิน อยูระดับ 5, เรื่องกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตว ส วนใหญรอยละ 28.95                 

ผลการประเมินอยูระดับ 1, และเรื่องฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเนื้อแดง สวนใหญรอยละ 39.47 ผลการประเมิน

อยูระดับ 5 

ตารางท่ี 5  องคประกอบความทาทายในการคิดแกปญหา 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

รวม ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. การควบคุมและปองกันโรค

ไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

2. การบริหารจัดการโคเนื้อ-โคนม 

 

3. โรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต 

 

4. โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและพ้ืนท่ีพิเศษ 

18   

(23.68) 

18   

(23.68) 

10   

(13.16) 

45   

(59.21) 

9   

(11.84) 

17   

(22.37) 

22   

(28.95) 

28   

(36.84) 

11   

(14.47) 

16   

(21.05) 

 10  

(13.16) 

3   

(3.95) 

8   

(10.54) 

2   

(2.64) 

5   

(6.58) 

-   

 

30   

(39.47) 

23   

(30.26) 

29   

(38.15) 

- 

 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 
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จากขอมูลตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นผลการประเมินคางานในเรื่อง ความทาทายบทบาทปศุสัตวจังหวัด

ในการคิดแกไขปญหาและพัฒนาดานสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ี การปองกันและควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวเชิงรุก 

และการพัฒนาระบบผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน โดยพบวา เรื่องการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกใน

พ้ืนท่ีเสี่ยง ส วนใหญรอยละ 39.47 ผลการประเมิน อยูระดับ 5, เรื่องการบริหารจัดการโคเนื้อ-โคนม ส วนใหญ   

รอยละ 30.26 ผลการประเมิน อยูระดับ 5, เรื่องโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต ส วนใหญรอยละ 38.15 ผลการ

ประเมิน อยูระดับ 5, และเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพ้ืนท่ีพิเศษ สวนใหญรอยละ 59.21                

ผลการประเมินอยูระดับ 1 

ตารางท่ี 6  องคประกอบอิสระในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

รวม ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-

ซากสัตว 

2. การออกใบอนุญาตคาสัตวและ

จําหนายอาหารสัตว 

3. สถานพยาบาลสัตว 

17   

(22.37) 

1   

(1.32) 

11 

(14.47) 

12   

(15.79) 

14   

(18.42) 

23   

(30.26) 

4   

(5.26) 

21   

(27.63) 

11   

(14.47) 

9   

(11.84) 

10   

(13.16) 

8   

(10.54) 

34   

(44.74) 

30   

(39.47) 

23   

(30.26) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 6 แสดงใหเห็น ผลการประเมินคางานในเรื่องความอิสระในการปฏิบัติงานของ     

ปศุสัตวจังหวัดในฐานะหัวหนาสวนราชการภูมิภาค ในการใชดุลยพินิจ วินิจฉัย สั่งการ การตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต 

ควบคุม กํากับตรวจสอบการดําเนินงานดานการปศุสัตวของจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย โดยพบวา เรื่องการออก

ใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว สวนใหญรอยละ 44.74 ผลการประเมินอยูระดับ 5, เรื่องการออกใบอนุญาต

คาสัตวและจําหนายอาหารสัตว สวนใหญรอยละ 39.47 ผลการประเมินอยูระดับ 5 และเรื่องสถานพยาบาลสัตว   

สวนใหญรอยละ 60.52 ผลการประเมินอยูระดับ 2 และ 5 

ตารางท่ี 7  องคประกอบผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

รวม ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

(GPP) สาขาปศุสัตว 

2. การตรวจสอบสินคาปศุสัตว 

 

3. ฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน 

 

4. ลูกสัตวพันธุดีที่เกิดจากการ                 

ผสมเทียม 

13   

(17.11) 

14   

(18.42) 

24   

(31.58) 

25   

(32.89) 

13   

(17.11) 

17   

(22.37) 

8   

(10.53) 

8   

(10.53) 

12   

(15.79) 

17   

(22.37) 

7   

(9.21) 

5   

(6.58) 

12   

(15.79) 

4   

(5.26) 

2   

(2.63) 

7   

(9.21) 

25   

(32.89) 

24   

(31.58) 

35   

(46.05) 

29   

(38.16) 

75 

(100.00) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

74 

(97.37) 
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จากขอมูลตารางท่ี 7 แสดงใหเห็น ผลการประเมินคางานในเรื่องผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ              

ปศุสัตวจังหวัดท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของกรมปศุสัตว และสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

ผูประกอบการดานปศุสัตว ผูเก่ียวของในวงจรธุรกิจการผลิตสินคาปศุสัตว  โดยพบวา เรื่องมูลคา GPP ดานปศุสัตว 

สวนใหญรอยละ 32.89 ผลการประเมินอยูระดับ 5 และมีจังหวัดท่ีไมมี GPP ดานปศุสัตวเลยจํานวน ๑ จังหวัด 

คิดเปนรอยละ 1.31,  เรื่องการตรวจสอบสินคาปศุสัตว ส วนใหญรอยละ 31.58 ผลการประเมิน อยูระดับ 5, 

เรื่องฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน สวนใหญรอยละ 46.05 ผลการประเมินอยูระดับ 5  และเรื่องลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิด

จากการผสมเทียม สวนใหญรอยละ 38.16 ผลการประเมินอยูระดับ 5 และมีจังหวัดท่ีไมลูกสัตวท่ีเกิดจากการ

ผสมเทียมเลยจํานวน ๒ จังหวัด คิดเปนรอยละ 2.63  

ตารางท่ี 8  องคประกอบลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

รวม ระดับ 1  
(รอยละ) 

ระดับ 2  
(รอยละ) 

ระดับ 3  
(รอยละ) 

ระดับ 4  
(รอยละ) 

ระดับ 5  
(รอยละ) 

1. ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร

ตามพระราชดําริ 

2. สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด 

(เขียงสะอาด) 

3. ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว 

27   

(35.53) 

19   

(25.00) 

10   

(๑๓.๑๖) 

4   

(5.26) 

14   

(18.42) 

15   

(19.74) 

8   

(10.53) 

14   

(18.42) 

10    

(13.16) 

4   

(5.26) 

8   

(10.53) 

9    

 (11.84) 

27   

(35.53) 

21   

(27.63) 

32    

(42.10) 

70 

(92.11) 

76 

(100.00) 

76 

(100.00) 

จากขอมูลตารางท่ี 8 แสดงใหเห็น ผลการประเมินคางานในเรื่องอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ  

ปศุสัตวจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตวและจังหวัด อํานาจในการวางแผนพัฒนาการปศุสัตวของจังหวัด 

กําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน นโยบายของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยพบวา เรื่อง ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ  สวนใหญ              

รอยละ 71.06 ผลการประเมินอยูระดับ 1 และ 5 และมีจังหวัดไมมีโค-กระบือในธนาคารโค-กระบือเลยจํานวน            

6 จังหวัด  คิดเปนรอยละ 7.89,  เรื่องสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) ส วนใหญรอยละ 27.63                

ผลการประเมิน อยูระดับ 5 และเรื่องครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว สวนใหญรอยละ 42.10 ผลการประเมินอยู

ระดับ 5  
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บทท่ี ๖ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลัก เกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนตอง

ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด กรณีกลุมตําแหนงท่ีมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน แตปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงาน

อาจแตกตางกัน ใหจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนงเพ่ือนําตําแหนงท่ีเปนตัวแทน          

ใน แตละกลุมไปประเมินคางาน ซ่ึงการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนประเภทอํานวยการ

ระดับสูง  ของกรมปศุสัตว ไดจัดทําเกณฑประเมินคางาน จําแนกกลุมตําแหนงปศุสัตวจังหวัด และนําไปใชในการ

ประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  โดยบทนี้จะสรุปผลท่ีไดจัดทําเกณฑ

ประเมินคางานและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  

1. สรุปผล 

1.๑  การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด ตามเกณฑการประเมินคางานท่ีกําหนด            

ผลคะแนนประเมินคางานของปศุสัตวจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด  อยูระหวาง 315-934 คะแนน และจัด แบง                  

กลุมจังหวัดเพ่ือกําหนดตําแหนงตามลําดับผลคะแนนได 3 กลุม (เอกสารประกอบ ๑๐) ดังนี้  

กลุมท่ี 1 จํานวน 22 จังหวัด  ไดแก นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน เชียงใหม  ลพบุรี 

อุบลราชธานี เชียงราย ราชบุรี บุรีรัมย ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎรธานี นครปฐม สุรินทร รอยเอ็ด 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ และนครสวรรคตามลําดับ โดยคาคะแนนประเมินคางานของ

จังหวัดท่ีไดสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 934 คะแนน และต่ําสุดของกลุมนี้ คือ จังหวัดนครสวรรค (ลําดับท่ี 22)  

793 คะแนน และจังหวัดนครสวรรคเปนจุดตัดของคาคะแนนในกลุมลําดับถัดไป  เนื่องจากไดคา คะแนนประเมิน

คางานนอยท่ีสุดของกลุมจังหวัดท่ีกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงแลว 17 จังหวัด 

จังหวัดในกลุมนี้เปนแหลงผลิตปศุสัตวท่ีสําคัญของประเทศ สามารถผลิตสินคา              

ปศุสัตวเพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรภายในจังหวัดและสงออกไปยังจังหวัดอ่ืนหรือตางประเทศ สราง

รายไดใหจังหวัดและมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( GPP) ดานปศุสัตวสูงมาก เปนจังหวัดท่ีมีเกษตรกรผูเลี้ยง

สัตวและผูประกอบการดานปศุสัตวจํานวนมาก มีความหลากหลายของงานดานปศุสัตวสูงมาก ประเภทสัตวท่ี

สําคัญไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และสัตวปก เปนแหลงปลูกพืชอาหารสัตวท่ีสําคัญ มีฟารมเลี้ยงสัตวขนาด

ใหญ (ฟารมโคขุน ฟารมโคนม ฟารมสุกร ฟารมสัตวปก) ท่ีใชเทคโนโลยีสูง มีสถานประกอบการดานปศุสัตว เชน 

ฟารมมาตรฐาน โรงฆาสัตว โรงงานผลิตอาหารสัตว โรงงาน แปรรูปสินคาปศุสัตว ตลาดนัดคาสัตว รานจําหนาย

อาหารสัตว กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และสถานพยาบาลสัตว กระจายตัวอยางหนาแนน และเนื่องจากเปนจังหวัด

ขนาดใหญมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความตองการบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยใน

ปริมาณสูงมาก ประกอบกับมีจํานวนปศุสัตวท่ีสูงมากและหลากหลายชนิด จึงทําใหมีภารกิจท่ีเก่ียวกับการปองกัน 

ควบคุม และกําจัดโรคสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคนมากเปนพิเศษ  
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กลุมท่ี 2 จํานวน 15 จังหวัด ไดแก สกลนคร มหาสารคาม ลําปาง สระบุรี ตาก ลําพูน 

ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ สระแกว นครพนม เพชรบุรี กาฬสินธุ พัทลุง และเลย ตามลําดับ โดย คา

คะแนนประเมินคางานของจังหวัด ท่ีไดสูงสุดของกลุมนี้ คือ จังหวัดสกลนคร และต่ําสุดของกลุมนี้ คือ จังหวัด เลย 

(ลําดับท่ี 37) 714 คะแนน และเปนจุดตัดของคาคะแนนในกลุมลําดับถัดไป เนื่องจากคาคะแนนของจังหวัดเลย

เปนชวงท่ีมีระยะหางของคะแนนกับลําดับถัดไปมากท่ีสุด หางจากลําดับท่ี 38 จังหวัดยโสธร ( 690 คะแนน)  

จํานวน 24 คะแนน   

จังหวัดในกลุมนี้เปนแหลงผลิตปศุสัตวท่ีสําคัญของประเทศรองจากกลุมท่ี ๑ 

สามารถผลิตสินคาปศุสัตวเพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรภายในจังหวัดหรือสงออกไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง 

ทําใหมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( GPP) ดานปศุสัตวคอนขางสูง เปนจังหวัดท่ีมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ

ผูประกอบการดานปศุสัตวจํานวนมากพอสมควร มีความหลากหลายของงานดานปศุสัตวคอนขางสูง ประกอบดวย

ชนิดสัตวท่ีสําคัญหลายประเภท อาทิเชน โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ หรือสัตวปก ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะ

ภูมิประเทศและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี มีฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลางถึงใหญจํานวนมาก (ฟารมโคขุน ฟารมโคนม 

ฟารมสุกร ฟารมแพะ-แกะ ฟารมสัตวปก) ท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิต มีแหลงปลูกพืชอาหารสัตว มีสถาน

ประกอบการดานปศุสัตวกระจายครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัด และเนื่องจากเปนจังหวัดขนาดกลางถึงคอนขางใหญมี

ประชากรอาศัยอยูคอนขางมาก จึงมีความตองการบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยในปริมาณมาก 

ประกอบกับมีปศุสัตวเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีภารกิจท่ีเก่ียวกับการปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคสัตวและ

โรคติดตอระหวางสัตวและคนเปนจํานวนมาก 

กลุมท่ี 3 จํานวน 39 จังหวัด ตั้งแตลําดับท่ี ๓๘ จังหวัดยโสธร มีคาคะแนนประเมินคางาน                

นอยกวา 700 คะแนน  ซ่ึงจังหวัดในกลุมนี้มีปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงานท่ียังเห็นควรเปน

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

จังหวัดในกลุมนี้เปนฐานการผลิตปศุสัตวขนาดเล็ก มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด (GPP) ดานปศุสัตวในระดับปานกลาง บางจังหวัดเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ จึงทําใหมีความ

ตองการบริโภคเนื้อสัตวปริมาณมากในฤดูทองเท่ียว ซ่ึงจําเปนตองดูแลนักทองเท่ียวในเรื่องความปลอดภัยดาน

อาหาร และความปลอดภัยจากโรคสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน จังหวัดในกลุมนี้มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

และผูประกอบการดานปศุสัตวจํานวนไมมากนักและมีความหลากหลายของงานดานปศุสัตวนอยกวากลุมจังหวัด

กลุมท่ี 1 และ 2 ชนิดสัตวประกอบดวยสัตวเปนบางประเภท มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวในลักษณะเกษตรกร

รายยอย ในเขตพ้ืนท่ีมีสถานประกอบการดานปศุสัตวและฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็กถึงปานกลาง และเนื่องจากเปน

จังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรปานกลาง มีฐานการผลิตปศุสัตวขนาดเล็ก ไมสามารถผลิตสินคาปศุสัตวไดอยาง

เพียงพอตอความตองการของประชากรภายในจังหวัดหรือนักทองเท่ียว ทําใหมีการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขา

พ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก มีภารกิจสําคัญมุงเนนท่ีความปลอดภัยดานอาหารและดานสัตวแพทยสาธารณสุข 

๑. 2  ผลของการประเมินคางานและการจัดกลุมตําแหนงดังกลาวขางตน มีตําแหนงท่ีผาน                   

การประเมินคุณภาพของงานตามเกณฑการประเมินคางานของตําแหนงปศุสัตว เพ่ือกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัด

เปนอํานวยการระดับสูง ในลําดับท่ี 1 จังหวัดนครราชสีมา ถึงลําดับท่ี 37 จังหวัดเลย (จังหวัดในกลุมท่ี 1 และ 2) 
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ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงานท่ีเห็นควรกําหนดเปนตําแหนงระดับสูง โดยจังหวัด

ในลําดับสุดทายของกลุมท่ี 2 จังหวัดเลย ไดคะแนนประเมินคางาน 714 คะแนน ซ่ึงมีระยะหางของคาคะแนนกับ

ลําดับถัดไปมากท่ีสุด 24 คะแนน  และการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนตําแหนงระดับสูง แบงเปน ๒ กลุม 

ดังนี้ 

๑.๒.๑ กลุมจังหวัดเดิมท่ีผานการ ประเมินคุณภาพงานเปนตําแหนงระดับสูงแลว 17 จังหวัด 

ไดแก นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน เชียงใหม  ลพบุรี อุบลราชธานี เชียงราย ราชบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา             

สุราษฎรธานี นครปฐม สุรินทร สุพรรณบุรี ชลบุรี พิษณุโลก และนครสวรรค 

๑.๒.๒ กลุมจังหวัดท่ี ขอกําหนดตําแหนงระดับสูงเพ่ิมข้ึนใหมในครั้งนี้ จํานวน 20 จังหวัด  

ไดแก บุรีรัมย ชัยภูมิ รอยเอ็ด กาญจนบุรี เพชรบูรณ สกลนคร มหาสารคาม ลําปาง สระบุรี ตาก ลําพูน 

ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ สระแกว นครพนม เพชรบุรี กาฬสินธุ พัทลุง และเลย 

๑.3 ผลการประเมินคางานและการจัดกลุมตําแหนง ทําใหไดจังหวัดท่ีเปนตัวแทนในแตละกลุม จัดทํา

แบบประเมินคางาน (Jethro) ตอบคําถาม 20 ขอ ใหตรงตามลักษณะงานของจังหวัด ดังนี้ 

๑.3.1 จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดแรกท่ีผานการประเมินคางานของกลุมท่ี 1 (ไดคะแนน

สูงสุดของกลุมท่ี 1) (เอกสารประกอบ ๑๑) 

๑.3.2 จังหวัดนครสวรรค  เปนจังหวัดสุดทายท่ีผานการประเมินคางานของกลุมท่ี ๑ (ได

คะแนนต่ําสุดของกลุมท่ี 1) (เอกสารประกอบ ๑๒) 

๑.3.3 จังหวัดสกลนคร เปนจังหวัดแรกท่ีผานการประเมินคางานของกลุมท่ี ๒ และอยูในกลุม

จังหวัดท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับสูงในครั้งนี้ (ไดคะแนนสูงสุดของกลุมท่ี 2) (เอกสารประกอบ ๑๓) 

๑.3.4 จังหวัดเลย เปนจังหวัดสุดทายท่ีผานการประเมินคางานของกลุมท่ี ๒ และกลุมจังหวัด

ท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับสูงในครั้งนี้ (ไดคะแนนต่ําสุดของกลุมท่ี 2) (เอกสารประกอบ ๑๔) 

๒.  ขอเสนอแนะ 

การจัดทําเกณฑการประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และนําไปใชประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเปนตําแหนงระดับสูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 

ซ่ึงแนวทางการจัดทําเกณฑการประเมินคางานดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการเรียนรูของผูปฏิบัติงานดาน

บริหารทรัพยากรบุคคล และการดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงปศุสัตวจังหวัดครั้งตอไปหรือการ

ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงท่ีมีลักษณะเปนกลุมตําแหนงอ่ืนๆ  จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน 

ดังตอไปนี้ 

๒.1 การกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดท่ีใชเปนเกณฑการประเมินคางานใหสอดคลองกับลักษณะงาน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด ตองใชวิธีการคิดและพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหตัวชี้วัด

สอดคลองกับองคประกอบในการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด และครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญของตําแหนง 

สามารถนํามาใชเปนเกณฑวัดคุณภาพของงานเรื่องนั้นๆ ไดอยางมีมาตรฐาน 
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2.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลหรือสถิติปริมาณงานท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอาจ

มีความคลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากความรูความเขาใจเกณฑประเมินคางานท่ีแตกตางกัน ความสามารถคนหา

เอกสารหลักฐานประกอบขอมูลยอนหลัง 3 ป หรือการรายงานขอมูลท่ีสูงหรือต่ํามากเกินไป 

๒.3 ควรมีการดําเนินการประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัดอยางตอเนื่อง เพ่ือตรวจสอบการใช

ตําแหนงอยางถูกตอง สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนําผลการประเมินมาประกอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดานอ่ืนๆ    
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ภาคผนวก  
 

รายละเอียดเอกสารการจัดทําเกณฑ

ประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด 
 



วิสัยทัศน

“เปนองคกรนําการปศุสัตวไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก”

พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยี

2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

3. ปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคสัตว

4. กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การเรงรัดการดําเนินการตามภารกิจของกรมปศุสัตวใหตอบสนองตอความตองการดานปศุสตัวของประเทศ 

2. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหกรมปศุสตัวเปนศูนยกลางภมูิปญญาดานปศุสตัวใหไดมาตรฐาน/ภูมิปญญาทองถิ่น

3. การสรางและพัฒนาเครือขายดานปศุสัตวใหเขมแข็ง

4. การบริหารจัดการใหเขมแข็งและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร

 กรมปศุสัตว

เอกสารประกอบ 1
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แผนยุทธศาสตรพ์ฒันาหน่วยงาน พ.ศ. 2554-2556 กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวา

    ดวยสถานพยาบาลสัตว    กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2. ศึกษา  วิจัย ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสัตว อาหารสัตว  เพ่ือใหไดสัตวพันธุดี  ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังการอนุรักษพันธุกรรม

    และความหลากหลายทางชีวภาพ  ดานการปศุสัตวและรักษาสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว

3. ดําเนินการพัฒนา การตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน  ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอผูบริโภค

4. ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ และเวชภัณฑ รวมท้ังศึกษา  วิจัย  ดานระบาดวิทยา  โรคระบาดสัตว กําจัดโรคสัตว  โรคติดตอระหวางสัตว  

    และคน

5. ศึกษา วิเคราะห  วิจัย และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงดานการปศุสัตว   ท้ังดานการผลิต สุขศาสตร และ สุขอนามัยสัตวท่ีมีความสําคัญ

    ตอเศรษฐกิจของประเทศ

6. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปศุสัตว หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

                  กรมปศุสัตว มีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอท่ีไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย 

ปราศจากโรค สารตกคาง สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

อํานาจหนาที่ของกรมปศุสัตว

เอกสารประกอบ 2

กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที ่103 ก หน้า 235 เล่ม 1
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   กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ราชการบรหิารสว่นกลาง 

แผนภมิูโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอตัรากาํลงั ของกรมปศสุตัว์

         กองนิตกิาร

  

              กองคลงั          กองการเจา้หน้าที่     สาํนกังานเลขานุการกรม 35

8

22

53

5

9

67

24

17

17

2

8

6

-

6

      กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 6

-

4

             กองแผนงาน             กองบาํรุงพนัธุส์ตัว์

 

         กองอาหารสตัว ์       ศนูยส์ารสนเทศ 

  

304

800

925

22

3

12

212

307

338

17

3

24

    สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาติ       สาํนกัควบคมุ ป้องกนั

        และบาํบดัโรคสตัว ์ 

     สาํนกัตรวจสอบคุณภาพ

           สนิคา้ปศุสตัว ์       

สาํนกัเทคโนโลยชีวีภณัฑส์ตัว ์        96

25

475

261

49

509

60

14

379

88 

237

68

อธบิดี (1)

รองธบิดี (4)

ผูท้รงคุณวุฒ ิ     (1)

ผูเ้ชีย่วชาญ        (9)

นกัวชิาการสตัวบาล(ชก./ชพ.) (1)

16

 -

 -

          สาํนกัเทคโนโลยชีวีภาพ

               การผลติปศุสตัว ์
   สาํนกัพฒันาการปศุสตัว์

   และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 สาํนกัพฒันาระบบและรบัรอง

     มาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว ์  

     สาํนกัสขุศาสตรส์ตัวแ์ละ

          สขุอนามยัที ่1-9

152

59

489

73

21

207

88

10

123

426

212

173

ราชการบรหิารสว่นภูมภิาค 

สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั 76 จงัหวดั
       

รวม                    หมายถงึ ขา้ราชการ

                        หมายถงึ ลกูจา้งประจาํ 

                        หมายถงึ พนกังานราชการ                     

2,709

272

1,951

 

4,708
1,821
4,664 สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ

เอกสารประกอบ 3
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สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสตัว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการ

   ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรคพิษสนัุขบา กฎหมาย  

   วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ

2. ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการดานการปศุสัตว

4. กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือทีไ่ดรับมอบหมาย

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี

เอกสารประกอบ 4

กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที ่103 ก หน้า 235 เล่ม 1
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สาํนักงานปศสุตัวจ์งัหวดั (2,709)

ฝ่ายบริหารทัว่ไป(159) กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์(174)

1. ดาํเนินการเกีย่วกบังานสารบรรณ

และงานธุรการทัว่ไป

2. ดาํเนินการเกีย่วกบังานดา้นการเงนิ            

การบญัช ีงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ ์          

การบรหิารงานบุคคล และงานตดิต่อ

ประสานงานทัว่ไป

1. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาด

สตัว ์กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์

กฎหมายว่าดว้ยโรคพษิสนุขับา้ และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ

2. ดาํเนินการจดัทาํแผนและปฏบิตังิานทาง

วชิาการดา้นสขุศาสตรส์ตัว ์ดา้นวทิยาการ

สบืพนัธุ ์การรกัษาพยาบาลสตัวท์ีซ่บัซอ้น  และ

การชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิาร รวมทัง้สนบัสนุน

ทางวชิาการแก่สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ

3. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัพฒันาและถ่ายทอด    

เทคโนโลยดีา้นสขุภาพสตัว ์

กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการพฒันาปศสุตัว ์(228)

1. ศกึษา วเิคราะหจ์ดัทาํแผนยทุธศาสตร/์โครงการ/แผนงานและงบประมาณ

ดา้นการพฒันาปศุสตัว ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั/

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และศกัยภาพการปศุสตัวใ์นพืน้ที่

2. จดัทาํ ปรบัปรุงฐานขอ้มลู และสารสนเทศดา้นการปศุสตัว ์ใหค้รอบคลุม 

ครบถว้น ทัง้ในระดบัจงัหวดั อาํเภอ ทอ้งถิน่ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารดา้นการปศุสตัวอ์ย่างทัว่ถงึ

3. ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามโครงการ แผนงาน/

งบประมาณ (กาํกบั ดแูลงาน/โครงการตามพระราชดาํร ิและโครงการพเิศษ)

4. สนบัสนุนการปฏบิตังิานตามโครงการ แผนงานในพืน้ที ่สง่เสรมิการมสีว่น

ร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพฒันาปศุสตัว์

5. สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถบรกิารประชาชนในการใหค้าํปรกึษา แนะนํา 

และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัดิา้น     ปศุสตัว์

6. ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรูณาการงานตามยทุธศาสตร์

เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืและเป็นขอ้มลูในการพจิารณาจดัทาํนโยบาย/โครงการ/

แผนงาน ต่อไป

7. การปฏบิตังิานเพื่อเตรยีมความพรอ้มรองรบัผลกระทบจากการเปิดเสรี

ทางการคา้ระหวา่งประเทศ (FTA) ใหก้บัเกษตรกรเพื่อลดการเสยีเปรยีบ

ทางการคา้

8. ดาํเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

แผนภมิูแสดงหน้าท่ีความรบัผิดชอบและและอตัรากาํลงัของสาํนักงานปศสุตัวจ์งัหวดั เอกสารประกอบ 5 
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สาํนักงานปศสุตัวจ์งัหวดั (ต่อ)

กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีการปศสุตัว ์(154) สาํนักงานปศสุตัวอ์าํเภอ (1,746)

1. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัพฒันาและประยุกต์

เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์ผลติภณัฑส์ตัว ์แนว

ทางการแกไ้ขปญัหาการผลติสตัวใ์หเ้หมาะสมทีจ่ะ

นําไปปฏบิตัใินพืน้ที ่

2. วเิคราะหศ์กัยภาพพืน้ที ่  จดัระบบเขตเศรษฐกจิ

ดา้นการผลติปศุสตัว ์  ระบบการตลาดปศุสตัว ์   

จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูการพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสตัว์

ประยุกต์

3. กาํหนดกลยุทธ ์มาตรการ แผนและแนวทางการ

ปฏบิตังิาน ถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไปสู่

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร    เป้าหมาย  และองคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหค้าํปรกึษา  แนะนําเกีย่วกบั

ระบบการพฒันาปศุสตัว์

4. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการบาํรุงพนัธุ์

สตัว ์การควบคมุคุณภาพอาหารสตัว ์และกฎหมาย

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง

1. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาด

สตัว ์กฎหมายว่าดว้ยการบาํรุงพนัธุส์ตัว ์

กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุคุณภาพอาหารสตัว ์

กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์กฎหมายว่า

ดว้ยโรคพษิสนุขับา้ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ

การฆา่สตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสตัว ์และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสขุภาพสตัว ์การผสม

เทยีม สขุอนามยัและสิง่แวดลอ้มดา้นการปศุสตัว์

3. ใหค้าํปรกึษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดา้นการปศุสตัว์

4. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืที่

ไดร้บัมอบหมาย

กลุ่มพฒันาคณุภาพสินค้าปศสุตัว ์(172)

1. ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว ์ยาสตัว ์กฎหมายว่าดว้ย

การควบคุมการฆา่สตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสตัว ์

และกฎหมายอื่นตามที ่   ไดร้บัมอบอาํนาจ

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัการพฒันาฟารม์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานฟารม์ หลกัสวสัดภิาพ

สตัวแ์ละพฒันาคุณภาพสนิคา้ปศุสตัว ์

ตรวจสอบตดิตามรกัษามาตรฐานฟารม์ทีผ่่าน

การรบัรอง ควบคุมและสนบัสนุนการ

ปฏบิตังิานดา้นมาตรฐานฟารม์และสนิคา้ปศุ

สตัวแ์ก่สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ

3. ศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยัพฒันาและถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้น มาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว ์ 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานปศุสัตว

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 76 จังหวัด 2,709

ปศุสัตวจังหวัด (ระดับสูง)    17

ปศุสัตวจังหวัด (ระดับตน)   59

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 174

นายสัตวแพทย (ปก./ชก./ชพ.) 

สัตวแพทย (ปง./ชง.)                   

101

73

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 172

นายสัตวแพทย (ปก./ชก./ชพ.)

นายสัตวแพทย (ปก./ชก.) 

สัตวแพทย (ปง./ชง.)                  

เจาพนักงานสตัวบาล (ปง./ชง.)

103

1

59

9

ฝายบริหารท่ัวไป 159

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

77

82

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 888 อําเภอ 1,746

ปศุสัตวอําเภอ (อว.)     113

ปศุสัตวอําเภอ (ชก.)     631

ปศุสัตวอําเภอ (ชง.)     144

นายสัตวแพทย (ปก./ชก.)   

สัตวแพทย (ปง./ชง.)         

เจาพนักงานสตัวบาล (ปง./ชง.)

45

542

271

   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

          การพัฒนาปศุสัตว

228

สัตวแพทย หรือ จพง.สัตวบาล (อว.)

สัตวแพทย (ปง./ชง.)

เจาพนักงานสตัวบาล (ปง./ชง.)

76

76

76

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 154

นักวิชาการสัตวบาล (ปก./ชก./ชพ.)

นักวิชาการสัตวบาล(ปก./ชก.) 

สัตวแพทย (อว.)

เจาพนักงานสตัวบาล (ปง./ชง.) 

23

92

2

37

ลูกจางประจาํ       272  อัตรา        

พนักงานราชการ       1,951  อัตรา

2-6 อัตรา 3 อัตรา 1-3 อัตรา

1-3 อัตรา 1-3 อัตรา 1-3 อัตรา

เอกสารประกอบ 6
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เกณฑประเมินคางานตําแหนงปศุสัตวจังหวัด 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว17   

ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพงานของตําแหนง ตามลักษณะงาน หนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด

องคประกอบหลักในการประเมินคางาน 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย 8 องคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธกัน ดังตอไปน้ี  

1. องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 1 ความรอบรูและชํานาญงาน  

องคประกอบยอยท่ี 2 การบริหารจัดการ  

องคประกอบยอยท่ี 3 สื่อสารและปฏิสัมพันธ  

2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 4 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด  

องคประกอบยอยท่ี 5 ความทาทายในการคิดแกปญหา  

3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ ประกอบดวย 

องคประกอบยอยท่ี 6 อิสระในการปฏิบัติงาน  

องคประกอบยอยท่ี 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

องคประกอบยอยท่ี 8 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง  

สําหรับตําแหนงปศุสัตวเปนกรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ซึ่งเปนกลุมตําแหนงท่ีมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน แตมีปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยากของงานแตกตางกัน กรมปศุสัตว                        

จึงไดจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวช้ีวัดขององคประกอบเก่ียวกับระดับ

ความรูท่ีจําเปนในงาน ระดับความสามารถในการแกปญหา รายละเอียดดังตอไปน้ี 

องคประกอบในการประเมินคางาน ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน  (350 คะแนน)   
1. ความรอบรูและชํานาญงาน  

(150 คะแนน) 
1. ความรูพ้ืนฐาน 5 ดานหลัก 

- ดานสุขภาพสัตว 
- ดานการผลิตสัตวและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว 
- ดานมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานปศุสัตว 
- ดานการบริหารจัดการ 
- ดานกฎหมายปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ความรูพิเศษ 5 ดาน (ดานละ 15 คะแนน) 
-  ดานการจัดการโรคสัตวอุบัติใหม 
-  ดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว 
-  ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว 
-  ดานการพัฒนาปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ดานการพัฒนาปศุสัตวอินทรีย 

75 
 
 
 
 
 

75 

2. การบริหารจัดการ (100 คะแนน) 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การบริหารเงินงบประมาณ 

-  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
-  งบยุทธศาสตรจังหวัด 
-  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

3. การบริหารงาน 

40 
30 
 
 
 

30 

เอกสารประกอบ 7 
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องคประกอบในการประเมินคางาน ตัวชี้วัด คะแนน 

3. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ  
(100 คะแนน) 

1. การสรางเครือขายอาสาปศุสัตว   
2. การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. การเขารวมประชุม 

40 
40 
20 

องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา (250 คะแนน)   

4. กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด  
(100 คะแนน) 

1. การแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมจาก
การปศุสัตว  

2. การแกไขปญหาผลผลิตและการตลาดของสินคาปศุสัตว 
3. การแกไขปญหาสารเรงเน้ือแดง 

40 
 

30 
30 

5. ความทาทายในการคิดแกปญหา  
(150 คะแนน) 

1. การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2. การจัดการนํ้านมดิบและโคเน้ือเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ

เปดเสรีทางการคา 
3. การพัฒนาโรงฆาสัตว 
4. การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ 

40 
 

40 
40 
30 

องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ (400 คะแนน)   
6. อิสระในการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)  1. การอนุญาตเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว 

2. การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว 
3. การกํากับตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว 

40 
30 
30 

7. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
(150 คะแนน) 

1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (มูลคา GPP ดานปศุสัตว) 
2. ผลกระทบดานสังคม (การตรวจสอบความปลอดภัยของ

สินคาปศุสัตว) 
3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (จํานวนฟารมเลี้ยงมาตรฐาน) 
4. ผลกระทบตอเกษตรกร (จํานวนลูกสัตวพันธุดีจากการผสม

เทียมท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกร) 

50 
 

30 
40 
 

30 
8. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ/หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(150 คะแนน) 
1. ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําร ิ
2. สถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) และรานคา

ปลีก-คาสงท่ีจําหนายเน้ือสัตวท่ีไดมาตรฐาน 
3. การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว 

50 
50 
 

50 
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รายละเอียดขององคประกอบการประเมินคางานและลักษณะการวัด (ตัวช้ีวัด)  

องคประกอบการประเมิน ลักษณะการวัด (ตัวชี้วัด) 
องคประกอบท่ี 1 
ความรูและชํานาญงาน 
(150 คะแนน) 
 
 

พิจารณาจากลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัด ซึ่งตองใชความรูและความ
ชํานาญงานท่ีเก่ียวของในดานตางๆ ดังน้ี  

ความรูพ้ืนฐาน 5 ดานหลัก หมายถึง ความรูพ้ืนฐานท่ีปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดตองมีเพ่ือนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน ไดแก 
1. ดานสุขภาพสัตว หมายถึง ความรูในเรื่องการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว การวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว และระบาดวิทยาทาง               
สัตวแพทย 
2. ดานการผลิตสัตวและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว  หมายถึง ความรูในเรื่องการเลี้ยงสัตว การ
ปรับปรุงพันธุสัตวและอาหารสัตว การผสมเทียม การพัฒนาฟารมเลี้ยงสัตว การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว การสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว และการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนผูเลี้ยงสัตว และการสรางเครือขายเกษตรกร อาสาปศุสัตว รวมท้ังการอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. ดานมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานปศุสัตว  (Food Safety) หมายถึง ความรูในการพัฒนาระบบ
การผลิตสินคาปศุสัตวครบวงจรหวงโซอาหาร ( Food Chain) ตั้งแตฟารม อาหารสัตว โรงฆาสัตว 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑจนถึงสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตว โดยใชความรูในระบบมาตรฐานหรือระบบ
ประกันคุณภาพ เชน มาตรฐานการจัดการดานการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
มาตรฐานการจัดการดานการผลิตในโรงงานท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ระบบการ
วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมในการผลิต (Hazard Analysis and Critical Control 
Point System : HACCP) มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) และ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex หรือ Codex Alimentarius) รวมท้ังองคความรูในการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว (Certification and Inspection System) เพ่ือใหสินคา
ปศุสัตวมีความปลอดภัย ไมมีสารปนเปอนและสารตกคาง และมีระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) เพ่ือลดความเสี่ยงของผูบริโภคและสรางความเช่ือมั่นตอผูบริโภคท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
4. ดานการบริหารจัดการ  หมายถึง ความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณและการพัสดุ ฐานขอมูลการปศุสัตว การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน การบริหาร
สถาบัน/กลุมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว รวมถึงการชวยเหลือและฟนฟูเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ 
5. ดานกฎหมายปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  หมายถึง ความรูในเรื่องกฎหมายท่ีรับผิดชอบ
หลัก จํานวน 6 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พ.ร.บ.บํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525 พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว พ.ศ.2533 พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2535 และกฎหมายท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี นายทะเบียน หรือสารวัตร จํานวน 5 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 
พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.2545 

ความรูพิเศษ 5 ดาน หมายถึง  ความรูพิเศษในดานตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานให
บรรลุผลสัมฤทธ์ิเชิงภารกิจ โดยความรอบรูและชํานาญงานน้ีเกิดจากการเรียนรูของปศุสัตวจังหวัดท้ังใน
ดานวิชาการ ดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังประสบการณมาประยุกตใชเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. ดานการจัดการโรคสัตวอุบัติใหม  (Emerging Disease) และโรคสัตวติดตอสูคน ( Zoonosis) 
หมายถึง ความรูในเรื่องการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคสัตวอุบัติใหม ไดแก โรคติดเช้ือใหมๆ 
ท่ีปรากฏมีรายงานสัตวปวยเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา หรือมีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึน
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องคประกอบการประเมิน ลักษณะการวัด (ตัวชี้วัด) 
ในอนาคตอันใกล เชน โรคไขหวัดสุกร ( Swine Flu-H1N1) โรคทองรวงติดตอในสุกร (Porcine 
Epidemic Diarrhea : PED) โรค PRRS หรือโรคกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจใน
สุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) และโรคสัตวติดตอสูคน เชน โรค
ไขหวัดนก (Avian Influenza) โรคพิษสุนัขบา ( Rabies) โรคแอนแทรกซ  (Anthrax) โรคเลปโตสไปโร
สิส (Leptospirosis) และโรควัณโรคในสัตว (Tuberculosis) เปนตน 
7. ดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว  หมายถึง ความรูในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอชุมชน การจัดการเพ่ือลดปญหาภาวะโลก
รอน เชน การสงเสริมการทําบอผลิตแกสชีวภาพในฟารมปศุสัตว เปนการเสริมสรางพลังงานทดแทน 
การใชจุลชีพในการลดปญหาเรื่องกลิ่นและนํ้าเสีย  เปนตน 
8. ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว หมายถึง ความรูในเรื่องการแปรรูปและถนอมอาหาร
จากผลิตภัณฑสัตว ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ อยางหลากหลาย สามารถเก็บรักษาไวไดนาน เพ่ือแกไข
ปญหาสินคาลนตลาด สรางความมั่นคงดานอาหารและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาปศุสัตว เปนการ
สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการ 
9. ดานการพัฒนาปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ความรูในเรื่องการพัฒนา               
ปศุสัตวโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เพ่ือ เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ 
ท้ังมิติของเกษตรกร สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” 
และใชหลัก “ความพอประมาณ ” ใหเกิดความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองของ
เกษตรกรกับความสามารถในการแขงขัน และเปนการสราง “ระบบภูมิคุมกัน ” รวมท้ังองคความรูใน
การจัดการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได และมีความพรอม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
10. ดานการพัฒนาปศุสัตวอินทรีย หมายถึง ความรูในเรื่องปศุสัตวอินทรีย ( Organic Livestock) 
ไดแก ระบบการจัดการผลิตปศุสัตวท่ีมีความสัมพันธกลมกลืนระหวางผืนดิน นํ้า พืช สัตวและ
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว ท่ีทําใหเกิดผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวนอยท่ีสุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยการจัดการ
ฟารมท่ีดี หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี โดยเนนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงเสริมระบบนิเวศเกษตรดวยการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ใชความรูทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน สามารถพ่ึงพาตนเองบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เกณฑการพิจารณา 
1. ความรูพ้ืนฐาน 5 ดานหลัก (75 คะแนน) 

ปศุสัตวจังหวัดตองใชความรูพ้ืนฐานท้ัง 5 ดานทุกจังหวัด 
2. ความรูพิเศษ 5 ดาน (ดานละ 15 คะแนน รวมเปน 75 คะแนน) มีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 ดานการจัดการโรคอุบัติใหมและโรคสัตวติดตอสูคน (15 คะแนน) 
ระดับท่ี 1 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา นอยกวา 50,000 ตัว   =   5 คะแนน 
ระดับท่ี 2 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 50,000-100,000 ตัว  = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 3 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา มากกวา 100,000 ตัว  = 15 คะแนน 

2.2 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว (15 คะแนน) 
ระดับท่ี 1 จํานวนบอผลิตแกสชีวภาพจากการปศุสัตว นอยกวา 10 บอ  =  5 คะแนน 
ระดับท่ี 2 จํานวนบอผลิตแกสชีวภาพจากการปศุสัตว 10-50 กลุม       = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวนบอผลิตแกสชีวภาพจากการปศุสัตว มากกวา 50 บอ  = 15 คะแนน 

2.3 ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาดานปศุสัตว (15 คะแนน) 
ระดับท่ี 1 จํานวนกลุมเกษตรกร/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว                

นอยกวา 5 กลุม/โรงงาน = 5 คะแนน 
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ระดับท่ี 2 จํานวนกลุมเกษตรกร/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว                    

5-20 กลุม/โรงงาน = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวนกลุมเกษตรกร/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว                  

มากกวา 20 กลุม/โรงงาน  = 15 คะแนน 
2.4 ดานการพัฒนาปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (15 คะแนน) 

ระดับท่ี 1 จํานวนศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
นอยกวา 2 ศูนย =   5 คะแนน 

ระดับท่ี 2 จํานวนศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2-4 ศูนย = 10 คะแนน 

ระดับท่ี 3 จํานวนศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา  
4 ศูนย = 15 คะแนน 

2.5 ดานการพัฒนาปศุสัตวอินทรีย (15 คะแนน) 
ระดับท่ี 1 จํานวนกลุมปศุสัตวอินทรีย นอยกวา 2 กลุม   =   5 คะแนน 
ระดับท่ี 2 จํานวนกลุมปศุสัตวอินทรีย 2-7 กลุม           = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวนกลุมปศุสัตวอินทรียมากกวา 7 กลุม    = 15 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2.  
การบริหารการจัดการ 
(100 คะแนน) 
 

พิจารณาจากความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนงาน/
โครงการ งบประมาณและการพัสดุ ฐานขอมูลการปศุสัตว  การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
การบริหารสถาบัน/กลุมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว รวมถึงการชวยเหลือและฟนฟูเกษตรกรผูประสบภัย
พิบัติ รวมท้ังการบริหารจัดการเก่ียวกับการปศุสัตว ใหสอดคลองกับภารกิจในดานการพัฒนาสุขภาพ
สัตว ดานการผลิตสัตวและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว และมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานปศุสัตว ให
สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิเชิงภารกิจของกรมปศุสัตวไดเปนอยางดี โดยมีองคประกอบยอย 
ดังน้ี 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง จํานวนบุคลากรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัด โดยคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนนตามประเภทและระดับของ
ผูใตบังคับบัญชาตอ 1 คน รวมเปนจํานวนหนวยทรัพยากรบุคคล (40 คะแนน) 
การคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนน 
- พนักงานราชการและลูกจางประจํา                                      = 1 หนวย/คน 
- ขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและชํานาญงาน  
และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                                      = 2 หนวย/คน 
- ขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ                                                               = 3 หนวย/คน 
- ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ        = 4 หนวย/คน 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   นอยกวา 50 หนวย       = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 2   51-75 หนวย     = 28 คะแนน 
ระดับท่ี 3   76-100 หนวย    = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 4   101-125 หนวย    = 36 คะแนน 
ระดับท่ี 5   มากกวา 125 หนวย  = 40 คะแนน 

2. การบริหารงบประมาณ (30 คะแนน) 
2.1 การบริหารงบประมาณท่ีไดรับจากกรมปศุสัตว  หมายถึง การวางแผน กํากับดูแล การใช

จายเงินงบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุและตามแผนงาน/โครงการ ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย
พิจารณาจากจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ในสวนของงบดําเนินงานและงบรายจายอ่ืน (ไมรวม
งบบุคลากร) (10 คะแนน) 
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เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1   จํานวนเงินงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาท = 6 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนเงินงบประมาณ 2-3 ลานบาท    = 7 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนเงินงบประมาณ 3-4 ลานบาท = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนเงินงบประมาณ 4-5 ลานบาท = 9 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนเงินงบประมาณมากกวา 5 ลานบาท = 10 คะแนน 

2.2 การบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัด หมายถึง การวางแผน กํากับดูแลการใชจายเงิน
งบประมาณท่ีไดรับตามยุทธศาสตรจังหวัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากจํานวนเงิน
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัด (10 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัดไมเกิน 1 ลานบาท   = 6คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัด 1-2 ลานบาท        =7คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัด 2.01-3 ลานบาท    = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัด3.01-4 ลานบาท     = 9 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากจังหวัดมากกวา 4 ลานบาท = 10 คะแนน 

2.3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง ประสิทธิภาพในการจําหนายวัคซีน เพ่ือใหมีการใชวัคซีน
อยางแพรหลาย โดยการควบคุม กํากับ ตรวจสอบเงินท่ีไดจากการจําหนายวัคซีนปองกันโรคสัตว และ
นําสงธนาคารเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายของกรมปศุสัตว ซึ่งปศุสัตวจังหวัดตอง
รับผิดชอบในการเบิกจายวัคซีน การจําหนายวัคซีน การนําเงินสงธนาคาร จัดทําบัญชีและควบคุม 
กํากับ ดูแล ไมใหเกิดการทุจริต (10 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีนไมเกิน 1 ลานบาท = 6 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีน 1-1.5 ลานบาท    = 7 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีน 1.51-2 ลานบาท    = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีน 2.01-2.5 ลานบาท = 9 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนเงินจากการจําหนายวัคซีน มากกวา 2.5 ลานบาท = 10 คะแนน 

3.  การบริหารงาน หมายถึง การวางแผน กําหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม กํากับ กิจกรรม/งาน/
โครงการตามแผนงานท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ซึ่งเปนการดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ือใหงานประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนนของโครงการตาม
ระดับความยากงายจากปจจัยในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและ
ภายในท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และความเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการโดยมีระยะเวลาเปน
ตัวกําหนดอยางชัดเจนซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานโดยตรง (๓๐ คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1  จํานวนโครงการตามแผนงบประมาณนอยกวา 26 โครงการ =   6  คะแนน 
ระดับท่ี 2  จํานวนโครงการตามแผนงบประมาณ 26-27 โครงการ      =  12  คะแนน 
ระดับท่ี 3  จํานวนโครงการตามแผนงบประมาณ 28-29 โครงการ      =  18  คะแนน 
ระดับท่ี 4  จํานวนโครงการตามแผนงบประมาณ 30-31 โครงการ      =  24 คะแนน 
ระดับท่ี 5  จํานวนโครงการตามแผนงบประมาณมากกวา 31 โครงการ =  30 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3  
การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ  
(100 คะแนน) 
 

พิจารณาจากการประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว การปองกันควบคุม
โรคสัตว การผลิตอาหารปลอดภัย และแกปญหาความยากจนของเกษตรกร การจัดระบบการใหบริการ
แกเกษตรกรอยางท่ัวถึงโดยการจัดตั้งเครือขายอาสาปศุสัตวและกลุมเกษตรกรดานปศุสัตวในระดับ
หมูบาน ตําบล และอําเภอ สรางแหลงเรียนรูและถายทอดความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผานทางศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และปราชญชาวบาน ตาม
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ยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล การปฏิบัติงานตองใชทักษะท่ีสูงมากในการชักจูง โนม
นาวจิตใจ เพ่ือใหเกษตรกร ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน เกิดความรวมมือ
อยางเต็มใจและยั่งยืนตอเน่ือง โดยมีองคประกอบยอยของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ ดังน้ี 
1. การสรางเครือขายอาสาปศุสัตว  หมายถึง การจัดตั้งและฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครดานปศุสัตว
ในระดับตําบลและหมูบาน ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานดานปศุสัตว เพ่ือเปน
เครือขายในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี มีการติดตอประสานงานอยางตอเน่ือง มีการมอบหมายภาระหนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานและสามารถชวยเหลือเจาหนาท่ีปศุสัตวได ( 40 
คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1  จํานวนอาสาสมัครท่ีผานการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได นอยกวา 251 คน  

= 8 คะแนน 
ระดับท่ี 2  จํานวนอาสาสมัครท่ีผานการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได 251-500 คน       

= 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3  จํานวนอาสาสมัครท่ีผานการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได 501-750 คน       

= 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4  จํานวนอาสาสมัครท่ีผานการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได 751-1,000 คน     

= 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5  จํานวนอาสาสมัครท่ีผานการอบรมและสามารถปฏิบัติงานได มากกวา 1,000 คน  

= 40  คะแนน 
2. การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายถึง การติดตอสื่อสาร ช้ีแจง และ             
ขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
สัตว การปองกันโรคสัตว และการดําเนินการดานปศุสัตว รวมถึงใหการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรม
ปศุสัตวมีบทบาทหลักในการใหความสนับสนุนทางดานวิชาการ ดานการสงเสริมอาชีพ การปองกันโรค 
และดานสุขอนามัย (40 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1 จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา นอยกวา 26 อปท.  

= 8 คะแนน 
ระดับท่ี 2 จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 26-50 อปท.          

= 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 51-75 อปท.          

= 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4 จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 76-100 อปท.        

= 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5 จํานวน อปท. ท่ีมีสวนรวมในการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา มากกวา 100 อปท.  

= 40  คะแนน 
3. การเขารวมประชุม  หมายถึง การเขารวมประชุมในวาระตางๆ ของปศุสัตวจังหวัด เพ่ือสรางความ
เขาใจหรือแกไขปญหาดานปศุสัตว โดยมีการประสานงาน ติดตอสื่อสาร และประชุมช้ีแจง เพ่ือ
กอใหเกิดความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี พิจารณาจากบทบาทในท่ี
ประชุมน้ันๆ หรือความสําคัญของการประชุมแตละประเภท (20 คะแนน) 
การคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนน 

1. ประชุมภายในหนวยงาน                                                                   = 1 หนวย/ครั้ง 
2. ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ภายในจังหวัด  
    (ในฐานะประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการ/คณะทํางานเทาน้ัน)               = 2 หนวย/ครั้ง 



62 
 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะการวัด (ตัวชี้วัด) 
3. ประชุมรวมกับองคกรเอกชน/ชุมชนตางๆ (เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนา)  = 3 หนวย/ครั้ง 
4. ประชุมในการเจรจา ตอรอง โนมนาว และเพ่ือแกไขปญหา/ปรับเปลี่ยนแนวความคิด  
    (หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ภายในจังหวัด/องคกรเอกชนและชุมชนตางๆ)             = 4 หนวย/ครั้ง 

เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1   นอยกวา 71 หนวย       = 4 คะแนน 
ระดับท่ี 2   71-90 หนวย     = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 3   91-110 หนวย    = 12 คะแนน 
ระดับท่ี 4   111-130 หนวย    = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 5   มากกวา 130 หนวย  = 20 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 4  
กรอบของอํานาจและ
อิสระในการคิด 
(100 คะแนน) 
 

พิจารณาจากการตัดสินใจแกไขปญหาภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย การปฏิบัติงาน
สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยน และเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ โดยใชดุลยพินิจและ
อํานาจตัดสินใจท่ีเปนอิสระบนพ้ืนฐานทฤษฎีและหลักวิชาการ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการ ท้ังปญหาความ
ปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชน ปญหาสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตว และปญหาท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ โดยมีองคประกอบยอยดังน้ี   
1. การแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินการแกไขปญหาท่ี
เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ปญหาการเกิดโรคระบาดสัตว นํ้าทวม ภัยแลง ฯลฯ ซึ่งทําใหสัตวปวย/ตาย 
สงผลตอรายไดในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว และการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอม เชน การเลี้ยงสัตวหรือการตั้งโรงฆาสัตวในแหลงชุมชน ทําใหเกิดมลภาวะ สรางความ
เดือดรอน รําคาญ ท้ังในเรื่องกลิ่น เสียง แมลงวัน และทําใหแมนํ้าลําคลองเกิดการเนาเสีย รวมท้ังความ
หวาดระแวงการติดโรคจากสัตวสูคน ซึ่งปศุสัตวจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลและดําเนินการ
แกไขปญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพดานปศุสัตว ภายใต พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2499 พ.ร.บ.
การฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535  และหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 (40 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   สามารถแกไขปญหาไดนอยกวา 2 เรื่อง =   8 คะแนน 
ระดับท่ี 2   สามารถแกไขปญหาได 2 เรื่อง = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3   สามารถแกไขปญหาได 3 เรื่อง = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4   สามารถแกไขปญหาได 4 เรื่อง = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5   สามารถแกไขปญหาได มากกวา 4 เรื่อง = 40 คะแนน 

4.2  การแกไขปญหาผลผลิตและการตลาดของสินคาปศุสัตว  หมายถึง การสงเสริมใหเกษตรกร                
ผูเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตวมีการรวมตัวกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังในดานการเพ่ิม
ผลผลิต การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการผลิต ตลอดจนแกไขปญหาทางดานการตลาด ซึ่งการ
สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร รวมท้ังการพัฒนาและเสริมสรางกลุมเกษตรกรท่ีไดเกิดข้ึนแลวใหมี
ความมั่นคง จะมีสวนชวยแกไขปญหาการผลิตและการตลาดของเกษตรกร สามารถวางแผนการผลิต
เพ่ือใหมีผลผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตนทุนและความ
เสี่ยงทางการตลาดได 
ปศุสัตวจังหวัดจะตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตว และ
สนับสนุนกลุมเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนแลวใหมีความมั่นคง โดยการถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตวเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การประสานสถาบันการเงินเพ่ือสนับสนุนดานเงินลงทุน การสนับสนุนระบบขาวสาร
ขอมูลดานการผลิต การตลาด และราคาผลผลิต และการประสานงานดานการสนับสนุนการผลิตจนถึง
การจําหนายสินคาปศุสัตวเปนระบบครบวงจร (30 คะแนน) 
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องคประกอบการประเมิน ลักษณะการวัด (ตัวชี้วัด) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนกลุมเกษตรกร นอยกวา 16 กลุม =   6 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนกลุมเกษตรกร 16-30 กลุม = 12 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนกลุมเกษตรกร 31-45 กลุม = 18 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนกลุมเกษตรกร 46-60 กลุม = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนกลุมเกษตรกร มากกวา 60 กลุม = 30 คะแนน 

4.3 การแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง หมายถึง การดําเนินการแกไขปญหาการลักลอบใชสารเรงเน้ือแดง
หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสทผสมในอาหารสัตวหรือนํ้าดื่มเพ่ือใชเลี้ยงสุกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับ
ซากสุกรใหมีปริมาณเน้ือแดงมาก ไขมันนอย เมื่อสารน้ีตกคางในเน้ือสุกรหรือผลิตภัณฑจะกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค มีผลตอระบบทางเดินหายใจ และอาจกอใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอการสงออกเน้ือสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรไปจําหนายยัง
ตางประเทศ ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งปศุสัตวจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ในการกํากับ ดูแล และดําเนินการแกไขปญหาสารตกคางในสินคาปศุสัตว โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542  และ พ.ร.บ.ควบคุม
การฆาสัตวและการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2535 
การแกไขปญหาสารเรงเน้ือแดงในสุกรเปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล และเปนยุทธศาสตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีการดําเนินการเฝาระวังและตรวจสอบการใชสารเรงเน้ือแดงในฟารม
สุกร ดวยการเก็บตัวอยางอาหารสัตว  ปสสาวะ นํ้า ในฟารม เดือนละ 1 ครั้ง อยางนอย 3 ครั้ง หาก
ฟารมใดไมพบสารเรงเน้ือแดง จะไดรับการรับรองเปนฟารมปลอดสารเรงเน้ือแดงในสุกร เพ่ือเปนการ
คุมครองผูบริโภคใหบริโภคเน้ือสุกรท่ีมีคุณภาพ ปลอดจากสารพิษ และสนับสนุนการสงออกสินคา
เกษตร (30 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเน้ือแดง นอยกวา 16 ฟารม =   6 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเน้ือแดง 16-30 ฟารม = 12 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเน้ือแดง 31-45 ฟารม = 18 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเน้ือแดง 46-60 ฟารม = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนฟารมสุกรท่ีปลอดสารเรงเน้ือแดง มากกวา 60 ฟารม = 30 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 5  
ความทาทายในการคิด
แกปญหา (150 คะแนน) 
 

พิจารณาบทบาทของปศุสัตวจังหวัดในการแกไขปญหาและพัฒนาดานสุขภาพสัตว การปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดสัตว และมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานปศุสัตว โดยประเมินจากความทาทายใน
ความคิดเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี การวางระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดสัตวในเชิงรุก การ
พัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ไมมีสารตกคางท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค  ซึ่ง
จําเปนตองใชความรู เทคนิคช้ันสูงทางดานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ระบบมาตรฐานหรือระบบ
ประกันคุณภาพตางๆ รวมท้ังใชความสามารถและเทคนิควิธีการในการโนมนาวเกษตรกรและ
ผูประกอบการใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูบริโภค ผลิตสินคาปศุสัตวท่ีมีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ซึ่งเปนการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยมีองคประกอบยอยดังน้ี 
1.  การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง  หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดไดรับมอบหมายให
ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค ไดแก 
สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกท่ีไมใชฟารมหรือเลี้ยงไมเกิน 200 ตัว สถานท่ีหรือโรงฆาสัตวปก พ้ืนท่ีอาศัยของนก
อพยพ พ้ืนท่ีอาศัยของนกประจําถ่ิน สถานซอมไก/ไกชน สถานท่ีพักของเปดไลทุง พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมี
ความเสี่ยง  อาทิเชน บริเวณแหลงอาศัยของนกอพยพหรือนกประจําถ่ินท่ีอยูอยางหนาแนน เปนตน 
เน่ืองจากประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนก มีการเกิดโรคในประเทศเพ่ือนบาน
อยางตอเน่ืองและมีนกอพยพมาสรางรังวางไขในประเทศไทย ประกอบสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบอย 
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สงผลใหสัตวปกท่ีหากินตามธรรมชาติเกิดความเครียด ออนแอ และมีภูมิคุมกันโรคลดลง ซึ่งอาจปวย
เปนโรคระบาดได โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวปกพ้ืนเมืองและเปดไลทุง ปศุสัตวจังหวัดจึงมีภาระ
รับผิดชอบในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยงเหลาน้ี  (40 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง นอยกวา 1,001 แหง  = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 2 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 1,001-2,000 แหง     = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 2,001-3,000 แหง     = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 3,001-4,000 แหง     = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5 การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง มากกวา 4,000แหง    = 40  คะแนน 
2. การจัดการน้ํานมดิบเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  เน่ืองจากประเทศไทยมีการ
ทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศตางๆ มากมาย ซึ่งในภาพรวมการคาเสรียอมมีสินคากลุมหน่ึง
ไดประโยชน และบางกลุมเสียประโยชน ในสวนท่ีเสียประโยชนก็จําเปนตองมีมาตรการเขาชวยเหลือ 
เพ่ือใหแขงขันได เชน การท่ีไทยทําขอตกลงการคาเสรี ( FTA) กับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดท่ี
เปนผูสงออกรายใหญของโลกในดานนํ้านมและผลิตภัณฑนม เพราะมีสภาพการผลิตท่ีตนทุนต่ําและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนประเทศโดดเดี่ยว ดังน้ัน เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมจะไดรับผลกระทบรุนแรงจะตอง
พัฒนาท้ังประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือใหผูบริโภคมั่นในและแขงขันใหได  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะตองมีแผนการเขาไปชวยเหลือหรือเพ่ิมความเขมแข็งใหเกษตรกรอยางเปน
รูปธรรม โดยปศุสัตวจังหวัดตองมีความคิดสรางสรรค และมีกลยุทธในการวางแผน รวบรวม วิเคราะห
ขอมูล และประเมินสภาพการผลิต การลดตนทุน คุณภาพ การแปรรูป และการตลาด เพ่ือใหนํ้านม/
ผลิตภัณฑนมและโคเน้ือสามารถแขงขันในตลาดได รวมท้ังการจัดทําแผนการพัฒนา โดยดําเนินการตาม
กรอบแนวทางจากยุทธศาสตรตามคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ( Dairy Board) และ
คณะกรรมการพัฒนาโคเน้ือ (Beef Board) และขับเคลื่อนแผนงานของจังหวัด ปศุสัตวจังหวัดตอง
ประสานงานกับเกษตรกร ผูประกอบการและสถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการนํ้านมดิบ/
ผลิตภัณฑนมและโคเน้ือ ซึ่งมีความยุงยาก ซับซอน ตามจํานวนโคเน้ือ โคนม และจํานวนเกษตรกร  
(40 คะแนน) 
การคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนน 
1. โคนม  =  5  หนวย/ตัว 
2. โคเน้ือ =  1  หนวย/ตัว 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนโคเน้ือ โคนนอยกวา 10,001 หนวย =   8 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนโคเน้ือ โคนม 10,001-30,000 หนวย = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนโคเน้ือ โคนม 30,001-50,000 หนวย = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนโคเน้ือ โคนม 50,001-70,000 หนวย = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนโคเน้ือ โคนมมากกวา 70,000 หนวย = 40 คะแนน 

3. การพัฒนาโรงฆาสัตว  หมายถึง การดําเนินการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2535  การ
พัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานเปนเรื่องใหม มีข้ันตอนหลายข้ันตอน ผูประกอบการตองใชเงินลงทุน
หรือคาใชจายสูง และการเคยชินกับการฆาแบบเกา จึงเปนเรื่องยากและทาทาย ปศุสัตวจังหวัดจะตองมี
ความสามารถในวางแผน กําหนดกลยุทธ กลวิธี และตองปรับเปลี่ยนหรือคิดคนหาวิธีการปฏิบัติท่ี
แตกตางกันของโรงฆาสัตวแตละแหง จึงจะสามารถพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานไดสําเร็จ  
ปศุสัตวจังหวัดตองใหความรู แนะนําแกผูประกอบการโรงฆาสัตวใหดําเนินการอยางถูกตอง ภายใต 
พ.ร.บ.การฆาและจําหนายเน้ือสัตว พ .ศ.2535 ตั้งแตการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว การปรับปรุงโรงฆา
สัตวและโครงสรางพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน มีกระบวนการฆาท่ีถูกสุขอนามัย และมีการ
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จัดการดานสิ่งแวดลอม ทําใหเน้ือสัตวท่ีออกจากโรงฆาสัตวสะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค (40 คะแนน) 
การคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนน 

1. โรงฆาสัตวท่ีไมมีใบอนุญาตหรืออยูระหวางการปรับปรุง  = 1 หนวย/โรง 
2. โรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว (ฆจส. 2) = 3 หนวย/โรง 
3. โรงฆาสัตวท่ีพัฒนาไดมาตรฐาน GMP = 5 หนวย/โรง 

เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1   การพัฒนาโรงฆาสัตวสูระบบมาตรฐาน ไมเกิน 26 หนวย  =   8 คะแนน 
ระดับท่ี 2   การพัฒนาโรงฆาสัตวสูระบบมาตรฐาน 26-50 หนวย = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3   การพัฒนาโรงฆาสัตวสูระบบมาตรฐาน 51-75 หนวย = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4   การพัฒนาโรงฆาสัตวสูระบบมาตรฐาน 76-100 หนวย = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5   การพัฒนาโรงฆาสัตวสูระบบมาตรฐาน มากกวา 100 หนวย = 40 คะแนน 

4. การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ หมายถึง การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือในพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งมีสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ทําใหการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจแกไขปญหาดานปศุสัตวจําเปนตองใชเทคนิค วิชาการ และการกําหนดกลยุทธในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีพระราชทาน
เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว การแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร การชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
สงเสริมใหมีความรูในการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน อาทิเชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกรตามพระราชดําริ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้า และโครงการพิเศษในพ้ืนท่ีเฉพาะตางๆ ( 30 
คะแนน)  
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1 จังหวัดท่ีมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ                          = 20 คะแนน 
ระดับท่ี 2 จังหวัดท่ีมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและพ้ืนท่ีติดชายแดน  = 25 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                        = 30 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 6  
อิสระในการปฏิบัติงาน 
(100 คะแนน) 
 

พิจารณาจากความอิสระในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนราชการในสวนภูมิภาค ซึ่งมีอิสระในการ
ใชดุลพินิจ วินิจฉัย สั่งการ การตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต การควบคุม กํากับตรวจสอบการดําเนินงานดาน
การปศุสัตวของจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย อาทิเชน การอนุญาตเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว 
การคาสัตว เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคสัตวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง การควบคุมตรวจสอบการ
ผลิตและจําหนายอาหารสัตว เพ่ือใหอาหารสัตวท่ีผลิตและจําหนายมีคุณภาพ ถูกตองตามทะเบียน
อาหารสัตว ปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงสัตวและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค โดยไดรับมอบหมายในการ
ควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารจัดการดานปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และผูประกอบการดานปศุสัตว 
ท้ังน้ีเพ่ือควบคุมและกํากับใหผูมีสวนไดเสียอยูในกฎระเบียบและกฎหมาย รวมท้ังดูแลความปลอดภัยใน
สุขภาพอนามัยของประชาชนจากการบริโภคเน้ือสัตวและผลผลิตจากสัตว โดยมีองคประกอบยอยดังน้ี 
 1. การอนุญาตเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว   หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว โดยมีอิสระในการใชดุลยพินิจและอํานาจตัดสินใจในการอนุญาต
เคลื่อนยายสัตวในเขตปลอดโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาด เพ่ือปองกันไมให
สัตวปวยนําโรคไประบาดยังทองท่ีอ่ืน มีการตรวจโรคและสุขภาพสัตว ฉีดวัคซีนปองกันโรค กักดูอาการ 
เพ่ือพิจารณาวาไมเปนพาหะนําโรค กอนพิจารณาอนุญาตใหเคลื่อนยายไปปลายทางไดโดยมีใบอนุญาต
กํากับการเดินทาง หากพบวิการของโรคตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ปศุสัตวจังหวัดตองรีบตัดสินใจแกไข
ปญหาเพ่ือปองกันไมใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง เชน การสั่งทําลายสัตวปวย  พรอมท้ังประกาศ
เขตโรคระบาดเพ่ือใชอํานาจในการควบคุมและหามเคลื่อนยายสัตวเขา-ออก ในเขตโรคระบาด ซึ่ง                 
ปศุสัตวจังหวัดมีอิสระอยางเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนภายในจังหวัด (40 คะแนน) 
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เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว นอยกวา 1,001 ฉบับ/ป = 8 คะแนน 
ระดับท่ี 2 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 1,001-2,000 ฉบับ/ป = 16 คะแนน 
ระดับท่ี 3 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 2,001-3,000 ฉบับ/ป = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 3,001-4,000 ฉบับ/ป = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว มากกวา 4,000 ฉบับ/ป = 40 คะแนน 

2. การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ควบคุมตรวจสอบการคาสัตวและซากสัตว การผลิตและจําหนายอาหารสัตวของผูประกอบการให
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ .ศ.2499 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ .ศ.2542 
และ พ .ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ .ศ.2525 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ .ศ.2542  มีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบ เรงรัด ตักเตือน ออกใบอนุญาต และจับกุมดําเนินคดีเก่ียวกับการคาสัตวและซากสัตว และ
การผลิตและจําหนายอาหารสัตวไดอยางเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนภายในจังหวัด ท้ังน้ี เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรคสัตวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง และเพ่ือใหอาหารสัตวท่ีผลิตและจําหนายในทองตลาดมี
คุณภาพ ถูกตองตามทะเบียนอาหารสัตว และตรวจสอบสารท่ีหามใชในการผลิตอาหารสัตวตาม
กฎหมาย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว และปลอดภัยสําหรับผูบริโภค  
(30 คะแนน) 
การคิดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการใหคะแนน 

1. การออกใบอนุญาตใหคาสัตว/จําหนายอาหารสัตว = 1 หนวย/ฉบับ 
2. การออกใบอนุญาตใหผลิตอาหารสัตว = 3 หนวย/ฉบับ 

เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1 การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว นอยกวา 51 หนวย = 6 คะแนน 
ระดับท่ี 2 การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว 51-200 หนวย     = 12 คะแนน 
ระดับท่ี 3 การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว 201-350 หนวย   = 18 คะแนน 
ระดับท่ี 4 การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว 351-500 หนวย    = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 5 การอนุญาตคาสัตวและจําหนายอาหารสัตว มากกวา 500 หนวย = 30 คะแนน 

6.3 การกํากับตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว  หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดไดรับมอบหมายในการ
ดําเนินการกํากับตรวจสอบสถานพยาบาลสัตวใหปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว 
พ.ศ. 2533 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ปศุสัตวจังหวัดมีอํานาจตาม
กฎหมายในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ รวมถึงใชดุลยพินิจในการตักเตือน และเรงรัดให
ดําเนินการแกไข หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย (30 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1 จํานวนสถานพยาบาลสัตว นอยกวา 5 แหง         =   6  คะแนน 
ระดับท่ี 2 จํานวนสถานพยาบาลสัตว นอยกวา 5-9 แหง      = 12  คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวนสถานพยาบาลสัตว นอยกวา 10-14 แหง  = 18  คะแนน 
ระดับท่ี 4 จํานวนสถานพยาบาลสัตว นอยกวา 15-19 แหง  = 24  คะแนน 
ระดับท่ี 5 จํานวนสถานพยาบาลสัตว มากกวา 19 แหง        = 30  คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 7 
ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 
 (150 คะแนน) 
 

พิจารณาจากผลกระทบจากการปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัดสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธ์ิเชิงภารกิจ
ของกรมปศุสัตวในการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการดานปศุสัตวมีผลผลิตและ
รายไดสูงข้ึน มีการผลิตสินคาปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ไมมีสารปนเปอนและสารตกคาง ซึ่ง
สงผลกระทบท้ังตอเกษตรกร เลี้ยงสัตว ผูประกอบการดานปศุสัตว ผูเก่ียวของในวงจรธุรกิจการผลิต
สินคาปศุสัตว เชน วัตถุดิบอาหารสัตว ยาและชีวภัณฑสัตว เปนตน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมถึงเปนการยกระดับการบริโภคภายในประเทศ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน มีการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย มีความมั่นคงทางอาหาร มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบยอยดังน้ี 
1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ หมายถึง การปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัดสงผลกระทบในดานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดน้ัน โดยสามารถวัดไดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( GPP) สาขาปศุสัตว เน่ืองจาก
เปนผลผลิตสุดทายและเปนเครื่องบงช้ีถึงรายไดจากการผลิตดานปศุสัตวของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ
ผูประกอบการดาน ปศุสัตวภายในจังหวัด (50 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว นอยกวา 201 ลานบาท/ป                
=  30คะแนน  

ระดับท่ี 2   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว 201-400 ลานบาท/ป  
= 35 คะแนน 

ระดับท่ี 3   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว 401-600 ลานบาท/ป 
= 40 คะแนน 

ระดับท่ี 4   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว 601-800 ลานบาท/ป 
= 45 คะแนน 

ระดับท่ี 5   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาปศุสัตว มากกวา 800 ลานบาท/ป 
= 50 คะแนน 

2. ผลกระทบดานสังคม  หมายถึง หนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับ ตรวจสอบ และพัฒนาการผลิตสินคา
ปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ซึ่งการปฏิบัติงานสงผลกระทบในดานสังคม ทําใหประชาชนในจังหวัดมีการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ไมมีสารปนเปอนและสารตกคางซึ่งเปนสาเหตุของโรครายตางๆ โดยความ
ปลอดภัยของสินคาปศุสัตวสามารถวัดไดจากมาตรการการตรวจสอบตัวอยางสินคาปศุสัตว จากเน้ือสัตว 
อาหารสัตว ยาและชีวภัณฑสัตว ปสสาวะ ไขมัน นํ้า และนํ้านม เพ่ือหาสารตกคางและสารปนเปอน 
และดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวดกับเจาของฟารมหรือผูประกอบการในกรณีท่ีตรวจพบสาร
ตกคางและสารปนเปอน ซึ่งจะเปนการปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิด และตรวจสอบท่ีเขมขนน้ีทําให
ทราบถึงสถานภาพของสินคาปศุสัตว  เพ่ือใชในการวางแผนและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหมีความ
ปลอดภัย สามารถสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน (30 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1   การตรวจสอบสินคาปศุสัตว นอยกวา 15000 ตัวอยาง/ป  =  6 คะแนน 
ระดับท่ี 2   การตรวจสอบสินคาปศุสัตว 1,501-3,000 ตัวอยาง/ป = 12 คะแนน 
ระดับท่ี 3   การตรวจสอบสินคาปศุสัตว 3,001-4,500 ตัวอยาง/ป = 18 คะแนน 
ระดับท่ี 4   การตรวจสอบสินคาปศุสัตว 4,501-6,000 ตัวอยาง/ป = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 5   การตรวจสอบสินคาปศุสัตว มากกวา 6,000 ตัวอยาง/ป = 30 คะแนน 

3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง การปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัดสงผลกระทบในดานดาน
สิ่งแวดลอมของจังหวัดน้ัน โดยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการปศุสัตวโดยสามารถวัด
ไดจากจํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน  

ฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน คือ ฟารมท่ีไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว วาเปนฟารมท่ีมีการปฏิบัติตาม
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practice : GAP) สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งคลอบ
คลุมระบบการเลี้ยงท่ีดีและเหมาะสมในข้ันตอนการปฏิบัติระดับฟารม โดยมีการกําหนดวิธีปฏิบัติวาดวย
องคประกอบของฟารม การจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว
ของฟารม และการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (40 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานนอยกวา 81 ฟารม =  8 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน 81-120 ฟารม = 16 คะแนน 
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ระดับท่ี 3   จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน 121-160 ฟารม = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน 161-200 ฟารม = 32 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานมากกวา 200 ฟารม = 40 คะแนน 

4. ผลกระทบตอเกษตรกร  หมายถึง การปฏิบัติงานของปศุสัตวจังหวัดมีผลกระทบตอรายไดของ
เกษตรกรโดยการใชความรู ความสามารถ และความชํานาญในดานพันธุสัตว พันธุกรรม สรีระการ
สืบพันธุ การควบคุมสุขภาพทางเพศ (Sexsual Health Control) และแกไขปญหาการผสมติดยาก โดย
การปรับปรุงพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมเพ่ือปรับปรุงพันธุโค-กระบือใหดีข้ึน ทําใหลูกโค-กระบือท่ี
เกิดจากการผสมเทียมมีรูปรางใหญโตข้ึน มีคุณภาพและมูลคาสูงข้ึน ทําใหเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดตนทุนและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม-โคเน้ือ และกระบือ สงผลใหคุณภาพชีวิต
เกษตรกรดีข้ึน (30 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1 จํานวนลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิดจากการผสมเทียม นอยกวา 1,501 ตัว = 18 คะแนน 
ระดับท่ี 2 จํานวนลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิดจากการผสมเทียม 1,501-2,000 ตัว = 21 คะแนน 
ระดับท่ี 3 จํานวนลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิดจากการผสมเทียม 2,001-2,500 ตัว = 24 คะแนน 
ระดับท่ี 4 จํานวนลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิดจากการผสมเทียม 2,501-3,000 ตัว = 27 คะแนน 
ระดับท่ี 5 จํานวนลูกสัตวพันธุดีท่ีเกิดจากการผสมเทียม มากกวา 3,000 ตัว = 30 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 8  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ
ตําแหนง (150 คะแนน) 

 

พิจารณาจากอํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัด ท่ีไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตวและ
จังหวัด มีอํานาจในการวางแผนพัฒนาการปศุสัตวของจังหวัด กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผน นโยบายของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เชน การแกไขปญหาความยากจน การปรับโครงสรางภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันและเพ่ิมรายไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับมอบหมายในการควบคุมและ
อนุญาตเคลื่อนยายสัตว การอนุญาตคาสัตวและซากสัตว และการอนุญาตใหผลิตและจําหนายอาหาร
สัตว รวมถึงรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกร โดยมีองคประกอบ
ยอยดังน้ี 
1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการท่ีปศุสัตวจังหวัดตอง
สงเสริมพัฒนา ควบคุม กํากับและตรวจสอบ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ียากจนท่ีมีรายไดต่ํากวา จปฐ. ใน
จังหวัดไดมีโค-กระบือเปนกรรมสิทธ์ิและไวใชแรงงาน ชวยลดตนทุนการผลิต มีปุยคอกสําหรับปลูกพืช
ทําไรทํานา ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน เปนการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                 
(50 คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   จํานวนโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือในจังหวัด 1-250 ตัว          = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือในจังหวัด 251-500 ตัว       = 20 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือในจังหวัด 501-750 ตัว       = 30 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือในจังหวัด 751-1,000 ตัว     = 40 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือในจังหวัดมากกวา 1,000 ตัว = 50 คะแนน 

2. สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) และรานคาปลีก-คาสงท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีได
มาตรฐาน หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดมีภาระรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนารานจําหนายเน้ือสัตวใหได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด มีระบบการผลิตเน้ือสัตวท่ีมีความปลอดภัย ไดมาตรฐานและสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับเน้ือสัตวท่ีจําหนายในรานจําหนายเน้ือสัตวได เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคเน้ือสัตว 
เปนการคุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัยดานอาหาร และลดคาใชจายของรัฐจากการรักษาผูเจ็บปวย
จากการบริโภคเน้ือสัตวท่ีไมสะอาด (50 คะแนน) 
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องคประกอบการประเมิน ลักษณะการวัด (ตัวชี้วัด) 
เกณฑการพิจารณา 
ระดับท่ี 1   จํานวนสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด นอยกวา 11 แหง = 10 คะแนน 
ระดับท่ี 2   จํานวนสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด 11-20 แหง        = 20 คะแนน 
ระดับท่ี 3   จํานวนสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด 21-30 แหง        = 30 คะแนน 
ระดับท่ี 4   จํานวนสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด 31-40 แหง        = 40 คะแนน 
ระดับท่ี 5   จํานวนสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตวสะอาด มากกวา 40 แหง  = 50 คะแนน 

3. การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว  หมายถึง ปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพให
ครัวเรือนท่ีเลี้ยงสัตวเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร โดยการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
ใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเน่ืองยั่งยืน สามารถนําความรูท่ีไดมาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและรายได โดยปศุสัตวจังหวัดจะตองกําหนดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงสัตวในหลายๆ ประเภท ใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร สภาพพ้ืนท่ี 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานปศุสัตวแบบผสมผสานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕๐ คะแนน) 
เกณฑการพิจารณา 

ระดับท่ี 1   ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว นอยกวา 10,001 ครัวเรือน = 30 คะแนน 
ระดับท่ี 2   ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว 10,001 -20,000 ครัวเรือน = 35 คะแนน 
ระดับท่ี 3   ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว 20,001-30,000 ครัวเรือน = 40 คะแนน 
ระดับท่ี 4   ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว 30,001-40,000 ครัวเรือน = 45 คะแนน 
ระดับท่ี 5   ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว มากกวา 40,000 ครัวเรือน = 50  คะแนน 

หมายเหตุ ไมนับรวมครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวปกอยางเดียว (ไก , เปด, หาน) จํานวนรวมไมถึง 50 
ตัว โดยไมไดเลี้ยงสัตวอ่ืน 
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หมายเหตุ ** หมายถึง จังหวัดที�กําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงแล้ว (ปรับปรุงเมื�อเดือนกรกฎาคม 2554X

ความรูและ

ชํานาญงาน

การบริหาร

จัดการ

การสื่อสาร

และ

ปฏิสัมพันธ

รวม

อิสระในการคิดและ

การตัดสินใจ

แกปญหา

ความทาทาย

ในการคิด

แกปญหา

รวม
อิสระในการ

ปฏิบัติงาน

ผลกระทบจาก

การปฏิบัติงาน

ลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ
รวม

(150 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (150 คะแนน)

1 นครราชสีมา** 140 86 100 326 88 130 218 100 150 140 390 934

2 อุดรธานี** 140 94 96 330 88 114 202 100 144 130 374 906

3 ขอนแกน** 140 86 100 326 72 130 202 100 150 120 370 898

4 เชียงใหม** 140 94 76 310 82 140 222 100 150 110 360 892

5 ลพบุร*ี* 130 86 88 304 100 130 230 100 150 80 330 864

6 อุบลราชธาน*ี* 135 100 44 279 64 140 204 100 150 130 380 863

7 เชียงราย** 140 86 80 306 100 108 208 78 150 110 338 852

8 ราชบุรี** 130 98 88 316 58 116 174 76 150 120 346 836

9 นครศรีธรรมราช** 130 78 76 284 64 106 170 88 138 150 376 830

10 บุรีรัมย 130 82 76 288 76 130 206 82 132 120 334 828

11 ชัยภูมิ 120 88 68 276 60 132 192 94 144 120 358 826

12 สงขลา** 135 86 100 321 60 98 158 82 134 130 346 825

13 สุราษฎรธาน*ี* 130 86 60 276 88 130 218 64 138 120 322 816

14 นครปฐม** 135 94 80 309 74 74 148 100 138 120 358 815

15 สุรินทร** 140 78 88 306 60 98 158 78 122 150 350 814

16 รอยเอ็ด 140 92 72 304 82 76 158 100 132 120 352 814

17 สุพรรณบุรี** 150 64 72 286 76 106 182 100 128 110 338 806

18 กาญจนบุรี 130 98 76 304 66 116 182 94 150 70 314 800

19 ชลบุรี** 140 80 52 272 72 122 194 76 138 120 334 800

20 พิษณุโลก** 140 74 76 290 70 114 184 100 144 80 324 798

21 เพชรบูรณ 135 80 68 283 100 114 214 76 132 90 298 795

22 นครสวรรค** 145 86 76 307 60 116 176 70 100 140 310 793

23 สกลนคร 140 84 68 292 94 100 194 94 92 120 306 792

24 มหาสารคาม 130 80 92 302 100 66 166 100 122 100 322 790

25 ลําปาง 140 72 52 264 100 98 198 100 126 100 326 788

26 สระบุรี 125 66 64 255 100 130 230 100 150 50 300 785

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน (350 คะแนน) ดานความสามารถในการแกปญหา (250 คะแนน) ดานภาระรับผิดชอบ (400 คะแนน)

คะแนนรวม 

(1,000 คะแนน)

ลําดับ

 ที่
ปศุสัตวจังหวัด
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หมายเหตุ ** หมายถึง จังหวัดที�กําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงแล้ว (ปรับปรุงเมื�อเดือนกรกฎาคม 2554X

ความรูและ

ชํานาญงาน

การบริหาร

จัดการ

การสื่อสาร

และ

ปฏิสัมพันธ

รวม

อิสระในการคิดและ

การตัดสินใจ

แกปญหา

ความทาทาย

ในการคิด

แกปญหา

รวม
อิสระในการ

ปฏิบัติงาน

ผลกระทบจาก

การปฏิบัติงาน

ลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ
รวม

(150 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (150 คะแนน)

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน (350 คะแนน) ดานความสามารถในการแกปญหา (250 คะแนน) ดานภาระรับผิดชอบ (400 คะแนน)

คะแนนรวม 

(1,000 คะแนน)

ลําดับ

 ที่
ปศุสัตวจังหวัด

27 ตาก 115 90 76 281 78 124 202 76 96 110 282 765

28 ลําพูน 140 68 52 260 82 82 164 88 130 120 338 762

29 ฉะเชิงเทรา 130 86 52 268 76 98 174 88 126 100 314 756

30 ศรีสะเกษ 140 90 72 302 52 116 168 38 122 120 280 750

31 ประจวบคีรีขันธ 130 78 40 248 94 84 178 94 140 90 324 750

32 สระแกว 125 86 60 271 58 92 150 62 134 130 326 747

33 นครพนม 130 72 68 270 60 124 184 50 88 150 288 742

34 เพชรบุรี 115 82 52 249 82 108 190 74 128 100 302 741

35 กาฬสินธุ 140 66 96 302 54 130 184 44 86 120 250 736

36 พัทลุง 130 78 64 272 76 66 142 70 128 110 308 722

37 เลย 130 88 60 278 60 124 184 46 96 110 252 714

38 ยโสธร 120 68 68 256 82 106 188 46 80 120 246 690

39 หนองคาย 120 60 56 236 70 116 186 44 70 150 264 686

40 อุตรดิตถ 120 64 64 248 70 100 170 74 78 100 252 670

41 ชัยนาท 120 62 60 242 76 82 158 64 122 80 266 666

42 นาน 135 84 64 283 68 68 136 44 40 150 234 653

43 หนองบัวลําภู 120 68 72 260 60 98 158 68 70 90 228 646

44 สุโขทัย 125 64 72 261 44 114 158 70 80 60 210 629

45 กําแพงเพชร 130 72 64 266 32 74 106 64 106 80 250 622

46 มุกดาหาร 135 60 52 247 20 116 136 38 70 130 238 621

47 ตรัง 135 56 72 263 82 50 132 54 62 100 216 611

48 พะเยา 120 72 60 252 64 76 140 58 70 90 218 610

49 อุทัยธานี 130 62 56 248 54 82 136 56 60 110 226 610

50 ชุมพร 120 66 36 222 66 60 126 46 104 110 260 608

51 แพร 120 56 60 236 28 106 134 62 54 100 216 586

52 ระยอง 140 54 40 234 44 50 94 94 110 50 254 582
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หมายเหตุ ** หมายถึง จังหวัดที�กําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงแล้ว (ปรับปรุงเมื�อเดือนกรกฎาคม 2554X

ความรูและ

ชํานาญงาน

การบริหาร

จัดการ

การสื่อสาร

และ

ปฏิสัมพันธ

รวม

อิสระในการคิดและ

การตัดสินใจ

แกปญหา

ความทาทาย

ในการคิด

แกปญหา

รวม
อิสระในการ

ปฏิบัติงาน

ผลกระทบจาก

การปฏิบัติงาน

ลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ
รวม

(150 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (100 คะแนน) (150 คะแนน) (150 คะแนน)

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน (350 คะแนน) ดานความสามารถในการแกปญหา (250 คะแนน) ดานภาระรับผิดชอบ (400 คะแนน)

คะแนนรวม 

(1,000 คะแนน)

ลําดับ

 ที่
ปศุสัตวจังหวัด

53 พิจิตร 135 48 64 247 40 90 130 46 96 60 202 579

54 อางทอง 120 54 44 218 64 106 170 54 52 80 186 574

55 พระนครศรีอยุธยา 105 54 56 215 26 82 108 86 70 80 236 559

56 อํานาจเจริญ 125 62 44 231 38 100 138 26 52 100 178 547

57 จันทบุรี 120 80 64 264 28 68 96 70 84 30 184 544

58 ปราจีนบุรี 120 52 28 200 28 66 94 70 126 40 236 530

59 ปตตานี 115 76 40 231 76 54 130 50 58 60 168 529

60 นราธิวาส 115 92 56 263 76 54 130 32 48 50 130 523

61 ปทุมธานี 105 52 48 205 40 74 114 92 30 70 192 511

62 ยะลา 110 66 40 216 70 78 148 32 42 70 144 508

63 แมฮองสอน 110 64 52 226 62 68 130 28 46 60 134 490

64 พังงา 125 50 32 207 66 58 124 40 64 40 144 475

65 นครนายก 100 42 36 178 62 34 96 64 104 30 198 472

66 กรุงเทพมหานคร 110 38 44 192 20 66 86 76 36 70 182 460

67 สมุทรปราการ 105 30 40 175 32 74 106 68 24 60 152 433

68 สิงหบุรี 105 46 36 187 20 58 78 46 42 70 158 423

69 ตราด 115 48 44 207 62 44 106 32 30 30 92 405

70 ระนอง 120 48 28 196 26 52 78 26 30 70 126 400

71 สตูล 110 52 40 202 44 52 96 26 36 40 102 400

72 นนทบุรี 105 34 32 171 20 34 54 68 30 70 168 393

73 กระบี่ 110 42 36 188 38 50 88 40 28 30 98 374

74 สมุทรสาคร 105 20 36 161 20 58 78 62 30 40 132 371

75 ภูเก็ต 100 28 20 148 26 42 68 56 30 20 106 322

76 สมุทรสงคราม 105 22 44 171 26 42 68 32 24 20 76 315
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แบบบันทึกคําตอบสําหรับโปรแกรมประเมินคางาน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตําแหนงเลขท่ี 2702 
ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการ             

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล))  
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา  กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอกําหนดเปนตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตว

แพทย/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา  กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

คําถาม คําตอบ 
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ) 

คําถามขอท่ี 1 : ระดับการศึกษา 2 
คําถามขอท่ี 2 : ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ 7 
คําถามขอท่ี 3 : ความรูท่ีจําเปนในงาน 10 
คําถามขอท่ี 4 : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 14 
คําถามขอท่ี 5 : การบริหารจัดการ 11 
คําถามขอท่ี 6 : ลักษณะของการทํางานในทีม 11 
คําถามขอท่ี 7 : การวางแผน 8 
คําถามขอท่ี 8 : มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน 5 
คําถามขอท่ี 9 : การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนในงาน 8 
คําถามขอท่ี 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา 8 
คําถามขอท่ี 11 : อิสระในการคิด 10 
คําถามขอท่ี 12 : ความทาทายในงาน 8 
คําถามขอท่ี 13 : การวิเคราะหขอมูล 10 
คําถามขอท่ี 14 : อิสระในการทํางาน 7 
คําถามขอท่ี 15 : การไดรับอํานาจในการทํางาน 10 
คําถามขอท่ี 16 : อํานาจในการตัดสินใจ 6 
คําถามขอท่ี 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 8 
คําถามขอท่ี 18 : ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 12 
คําถามขอท่ี 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง 6 
คําถามขอท่ี 20 : ประเภทและระดับตําแหนง 11 
 
 
 

เอกสารประกอบ 8 
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน 

  

ตําแหนงเลขท่ี 2702  ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

ประเภท/ระดับตําแหนง (ใหม) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

ประเมินเปน ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

  

ความรูท่ีจําเปนในงาน ความสามารถในการแกปญหา ภาระรับผิดชอบ 

ความรูและความชํานาญ F 
กรอบของอํานาจและอิสระใน

การคิด 
E+ อิสระในการปฏิบัติงาน E 

การบริหารจัดการ II 
ความทาทายในการคิด

แกปญหา 
4 

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 

3+ 

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 3 รอยละของความรู (%) 50% 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ตําแหนง 
M 

คะแนน 400 คะแนน 200 คะแนน 230 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 
ความสอดคลองของ

องคประกอบ 
ผาน 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 

คะแนนรวม   830 

การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง     ผาน 

สรุปผลการประเมิน   ผาน 

ชวงคะแนนของตําแหนง   725 - 1035 คะแนน 

  

ผลสรุปการประเมิน   

ผูทดสอบและวันท่ีประเมินคา
งาน 

  
ผูทดสอบและวันท่ีประเมินครั้ง

แรก 
  

ผูทดสอบและวันท่ีประเมิน
ครั้งท่ี 2 

  

            

    เหตุผลในการอนุมัต ิ   เหตุผลในการอนุมัต ิ   
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แบบบันทึกคําตอบสําหรับโปรแกรมประเมินคางาน 
จังหวัดนครสวรรค 

 
ตําแหนงเลขท่ี 4149 
ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการ             

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล))  
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอกําหนดเปนตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

คําถาม คําตอบ 
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ) 

คําถามขอท่ี 1 : ระดับการศึกษา 2 
คําถามขอท่ี 2 : ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ 7 
คําถามขอท่ี 3 : ความรูท่ีจําเปนในงาน 10 
คําถามขอท่ี 4 : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 13 
คําถามขอท่ี 5 : การบริหารจัดการ 11 
คําถามขอท่ี 6 : ลักษณะของการทํางานในทีม 10 
คําถามขอท่ี 7 : การวางแผน 8 
คําถามขอท่ี 8 : มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน 5 
คําถามขอท่ี 9 : การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนในงาน 8 
คําถามขอท่ี 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา 8 
คําถามขอท่ี 11 : อิสระในการคิด 9 
คําถามขอท่ี 12 : ความทาทายในงาน 8 
คําถามขอท่ี 13 : การวิเคราะหขอมูล 8 
คําถามขอท่ี 14 : อิสระในการทํางาน 7 
คําถามขอท่ี 15 : การไดรับอํานาจในการทํางาน 10 
คําถามขอท่ี 16 : อํานาจในการตัดสินใจ 6 
คําถามขอท่ี 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 8 
คําถามขอท่ี 18 : ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 12 
คําถามขอท่ี 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง 6 
คําถามขอท่ี 20 : ประเภทและระดับตําแหนง 11 
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน 

  

ตําแหนงเลขท่ี 4149  ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 

ประเภท/ระดับตําแหนง (ใหม) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

ประเมินเปน ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

  

ความรูท่ีจําเปนในงาน ความสามารถในการแกปญหา ภาระรับผิดชอบ 

ความรูและความชํานาญ F 
กรอบของอํานาจและอิสระใน

การคิด 
E อิสระในการปฏิบัติงาน E 

การบริหารจัดการ II 
ความทาทายในการคิด

แกปญหา 
4 

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 

3+ 

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 3 รอยละของความรู (%) 43% 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ตําแหนง 
M 

คะแนน 400 คะแนน 175 คะแนน 230 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 
ความสอดคลองของ

องคประกอบ 
ผาน 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 

คะแนนรวม   805 

การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง     ผาน 

สรุปผลการประเมิน   ผาน 

ชวงคะแนนของตําแหนง   725 - 1035 คะแนน 

  

ผลสรุปการประเมิน   

ผูทดสอบและวันท่ีประเมินคา
งาน 

  
ผูทดสอบและวันท่ีประเมินครั้ง

แรก 
  

ผูทดสอบและวันท่ี
ประเมินครั้งท่ี 2 

  

            

    เหตุผลในการอนุมัต ิ   เหตุผลในการอนุมัต ิ   
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แบบบันทึกคําตอบสําหรับโปรแกรมประเมินคางาน 
จังหวัดสกลนคร 

 
ตําแหนงเลขท่ี 3409 
ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการ             

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล))  
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอกําหนดเปนตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

คําถาม คําตอบ 
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ) 

คําถามขอท่ี 1 : ระดับการศึกษา 2 
คําถามขอท่ี 2 : ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ 7 
คําถามขอท่ี 3 : ความรูท่ีจําเปนในงาน 10 
คําถามขอท่ี 4 : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 13 
คําถามขอท่ี 5 : การบริหารจัดการ 11 
คําถามขอท่ี 6 : ลักษณะของการทํางานในทีม 10 
คําถามขอท่ี 7 : การวางแผน 8 
คําถามขอท่ี 8 : มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน 5 
คําถามขอท่ี 9 : การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนในงาน 8 
คําถามขอท่ี 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา 8 
คําถามขอท่ี 11 : อิสระในการคิด 9 
คําถามขอท่ี 12 : ความทาทายในงาน 8 
คําถามขอท่ี 13 : การวิเคราะหขอมูล 9 
คําถามขอท่ี 14 : อิสระในการทํางาน 7 
คําถามขอท่ี 15 : การไดรับอํานาจในการทํางาน 10 
คําถามขอท่ี 16 : อํานาจในการตัดสินใจ 6 
คําถามขอท่ี 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 8 
คําถามขอท่ี 18 : ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 12 
คําถามขอท่ี 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง 6 
คําถามขอท่ี 20 : ประเภทและระดับตําแหนง 11 
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน 

  

ตําแหนงเลขท่ี 3409 ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 

ประเภท/ระดับตําแหนง (ใหม) ประเภทอํานวยการ ระดับตน (M1) 

ประเมินเปน ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

  

ความรูท่ีจําเปนในงาน ความสามารถในการแกปญหา ภาระรับผิดชอบ 

ความรูและความชํานาญ E+ 
กรอบของอํานาจและอิสระ

ในการคิด 
E อิสระในการปฏิบัติงาน E 

การบริหารจัดการ II 
ความทาทายในการคิด

แกปญหา 
4 

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 

3+ 

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 3 รอยละของความรู (%) 43% 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ตําแหนง 
M 

คะแนน 350 คะแนน 152 คะแนน 230 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 
ความสอดคลองของ

องคประกอบ 
ผาน 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 

คะแนนรวม   732 

การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง     ผาน 

สรุปผลการประเมิน   ผาน 

ชวงคะแนนของตําแหนง   725 - 1035 คะแนน 

  

ผลสรุปการประเมิน   

ผูทดสอบและวันท่ีประเมินคา
งาน 

  
ผูทดสอบและวันท่ีประเมิน

ครั้งแรก 
  

ผูทดสอบและวันท่ี
ประเมินครั้งท่ี 2 

  

            

    เหตุผลในการอนุมัต ิ   เหตุผลในการอนุมัต ิ   
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แบบบันทึกคําตอบสําหรับโปรแกรมประเมินคางาน 
จังหวัดเลย 

 
ตําแหนงเลขท่ี 3383 
ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการ             

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล))  
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอกําหนดเปนตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

คําถาม คําตอบ 
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ) 

คําถามขอท่ี 1 : ระดับการศึกษา 2 
คําถามขอท่ี 2 : ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ 7 
คําถามขอท่ี 3 : ความรูท่ีจําเปนในงาน 10 
คําถามขอท่ี 4 : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 13 
คําถามขอท่ี 5 : การบริหารจัดการ 11 
คําถามขอท่ี 6 : ลักษณะของการทํางานในทีม 10 
คําถามขอท่ี 7 : การวางแผน 8 
คําถามขอท่ี 8 : มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน 5 
คําถามขอท่ี 9 : การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนในงาน 8 
คําถามขอท่ี 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา 8 
คําถามขอท่ี 11 : อิสระในการคิด 9 
คําถามขอท่ี 12 : ความทาทายในงาน 8 
คําถามขอท่ี 13 : การวิเคราะหขอมูล 9 
คําถามขอท่ี 14 : อิสระในการทํางาน 7 
คําถามขอท่ี 15 : การไดรับอํานาจในการทํางาน 10 
คําถามขอท่ี 16 : อํานาจในการตัดสินใจ 6 
คําถามขอท่ี 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 8 
คําถามขอท่ี 18 : ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 12 
คําถามขอท่ี 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง 6 
คําถามขอท่ี 20 : ประเภทและระดับตําแหนง 11 
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน 

  

ตําแหนงเลขท่ี 3383  ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดเลย 

ประเภท/ระดับตําแหนง (ใหม) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

ประเมินเปน ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) 

  

ความรูท่ีจําเปนในงาน ความสามารถในการแกปญหา ภาระรับผิดชอบ 

ความรูและความชํานาญ E+ 
กรอบของอํานาจและอิสระ

ในการคิด 
E อิสระในการปฏิบัติงาน E 

การบริหารจัดการ II 
ความทาทายในการคิด

แกปญหา 
4 

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 

3+ 

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 3 รอยละของความรู (%) 43% 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ตําแหนง 
M 

คะแนน 350 คะแนน 152 คะแนน 230 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 
ความสอดคลองของ

องคประกอบ 
ผาน 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผาน 

คะแนนรวม   732 

การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง     ผาน 

สรุปผลการประเมิน   ผาน 

ชวงคะแนนของตําแหนง   725 - 1035 คะแนน 

  

ผลสรุปการประเมิน   

ผูทดสอบและวันท่ีประเมินคา
งาน 

  
ผูทดสอบและวันท่ีประเมิน

ครั้งแรก 
  

ผูทดสอบและวันท่ี
ประเมินครั้งท่ี 2 

  

            

    เหตุผลในการอนุมัต ิ   เหตุผลในการอนุมัต ิ   
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