
ความก้าวหน้า

ในสายงานสนับสนุน

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  กองการเจ้าหน้าที่



ประเด็นต าแหน่ง/ความต้องการ/ความก้าวหน้า/ค าถาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการจัดกลุ่มต าแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง

การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน

การคัดเลือกและประเมินเพื่อแต่งตั้ง ระดับอาวุโส
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ระดับอาวุโส

ระดับช านาญงาน

ประเด็นต าแหน่ง/ความต้องการ/ความก้าวหน้า/ค าถาม

ไม่ม/ีขาด
ความก้าวหน้าในสายงาน

ระดับอาวุโสไม่มีทุกหน่วยงาน

ท าไม

ต าแหน่งจะถึงระดับอาวุโส
อย่างไรท า

จะสามารถปรับระดับต าแหน่ง

เมื่อไหร่

จะสามารถ

การประเมิน

ปรับระดับต าแหน่ง

1



2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป

งบประมาณ งานเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงาน

การจัดท าแผนงาน

งานบริหารทั่วไป 

งานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การเวียน โต้ตอบ

หนังสือราชการ และการติดต่อประสานงานทั่วไป

งานด้านการเงิน

การบัญชี งบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน

บุคคล และยานพาหนะ

งานอื่นๆ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



3 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

สายงาน  ปฏิบัติงานธุรการ

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ 

งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร

ส าคัญของทางราชการ 

รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร 

เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 



3 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะ

* หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

ประกาศนียบัตรวิชาชพี ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ                  

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ปฎิบัติงาน

ช านาญงาน อาวุโส

ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป



3 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

สายงาน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

ปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานทางการเงินและบัญชี

การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ

การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงนิ ลงบัญชี

การขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี

ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจา่ย



3 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะ

* หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

ประกาศนียบัตรวิชาชพี ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานงานเงินและบัญช ีระดับปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ปฎิบัติงาน

ช านาญงาน อาวุโส

ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป



3 การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภททั่วไปของส านักงาน ก.พ.

ต าแหน่งประเภททัว่ไป จ าแนกตามลักษณะงานและการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานออกได้เป็น 4 กลุ่มงาน

กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป1
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานในส านักงาน

การให้บริการในขั้นพืน้ฐานที่จะสนับสนุน

การปฏิบัติงาน เป็นงานที่มีระบบและขั้นตอน

การท างานที่ไม่ยุ่งยากซับซอ้นมาก

เช่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ...

กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน3

กลุ่มงานที่ปฏิบัติงาน

ภารกิจหลัก

2

ปฏิบัติงานให้บริการเบื้องต้นตามภารกิจ

ของส่วนราชการโดยเฉพาะ

เช่น เจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงาน

แรงงาน เจ้าพนักงานศุลกากร ...

กลุ่มงานที่ใช้ทักษะและ

ความช านาญงาน

เฉพาะตัว

4

เช่น นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน 

นายช่างศิลปกรรม 

- งานช่างเทคนิค

- งานช่างวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพหรือชีวภาพ 

เช่น เจ้าพนักงานสัตวบาล สัตวแพทย์ 

นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล ....



3 การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภททัว่ไปของกรมปศุสัตว์

1 2 3

4 5 6

สัตวแพทย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายข่างโยธา

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างเทคนิค

นายช่างศิลป์ 

นายช่างภาพ 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา



3
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ า-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

2 3

ต าแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นต่ า

ขั้นสูง

ปฎิบัติงาน

4,870

21,010

ช านาญงาน

10,190

38,750

อาวุโส

15,410

54,820

ทักษะพิเศษ

48,220

69,040

หน่วย : บาท



4
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ ากว่ากองหรือเทียบ

กอง 1 ระดับ และรายงานตรงต่อผู้อ านวยการกอง

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผน งานบุคลากร งานการเงิน

และบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป 

ที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย และ

ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก

เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ ากว่ากองหรือเทียบกอง 

1 ระดับ และรายงานตรงต่อผู้อ านวยการกอง

1รับผิดชอบงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตเน้ือหา

หลากหลาย ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความช านาญงานสูง และต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่

ยุ่งยาก

ต าแหน่ง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(1)

(2)

ต าแหน่ง

หัวหน้างานส าหรับกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก 

บริการทั่วไป งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ

(1)

(2)

ก ากับตรวจสอบ                         ไม่น้อยกว่า ต าแหน่ง 

โดยเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง 

และอาจน าพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ ามานับรวมได้  : ข้าราชการ เท่ากับ 2 : 1

เป็นกลุ่มงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบแล้ว

ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง

6ผู้ใต้บังคับบญัชา



4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง

ภายใต้เงื่อนไข/ข้อก าหนด

การก าหนดต าแหน่งต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก

ต้องเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง

และระดับต าแหน่ง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

การก าหนดต าแหน่งที่มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วน

ราชการเพิ่มขึ้น ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก 

เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 

1

2

3



4 การก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง

ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหนง่ข้าราชการพลเรอืน

สามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง

ประเภทต าแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉลี่ย ส่วนต่าง

ค่าตอบแทน
จ านวนต าแหน่ง รวมเงิน/เดือน

ระดับต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ช านาญงาน อาวุโส

เจ้าพนักงานธุรการ 28,400 33,100 4,700 1 4,700

4,700 2 9,400

4,700 3 14,100

น าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก โดยค่าตอบแทนเฉลี่ยต้องครอบคลุมค่าเฉลี่ยทีเ่พิ่มสูงขึ้นจากการก าหนดต าแหน่งนั้นๆ



5
การคัดเลือก

เพื่อเลื่อนบุคคลขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน



5

ประวัติส่วนตัว (ตาม ก.พ.7) / ประวัติการรับราชการ / ประสบการณ์ในการท างาน / อัตราเงินเดือน

คุณวุฒิการศึกษา / ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

เช่น มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือ

สายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล และตามระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป



5 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา

ต้องเคยด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิงาน

ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

และต้องปฏิบัติงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน



5

ในสายงาน ที่อยู่ใน กลุ่มต าแหน่งเดียวกัน

ในสายงาน ที่ ไม่อยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน

แนวทางการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล

กรณีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง

นับระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือ

เกื้อกูลได้เต็มเวลา

หรือเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น

ให้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานพิจารณา ว่างานที่เคย

ปฏิบัติมีลักษณะงานที่เกี่ยวขอ้งหรือเกื้อกูลกับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งหรอืไม่



5 การแต่งตั้ง กรณีย้าย/โอน/บรรจุกลับ

ใหด้ ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน

การแต่งตั้งโดย

ด ารงต าแหน่ง / เคยด ารง

ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ในระดับเดียวกัน

อยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน

กับต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง

เพิ่มเติม

/ระดับสูงกว่า

-

-

การประเมินผลงาน

คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรม

แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินบคุคล

และผลงาน 

เพื่อเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับช านาญงาน



(ไม่ต้องประเมินผลงาน)

สายงานเดียวกัน

การแต่งตั้งโดย

(ประเมินผลงาน)

ต่างสายงาน

ด ารงต าแหน่ง / เคยด ารง

ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ในระดับเดียวกัน

ไม่อยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน

กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

เพิ่มเติม

/ระดับสูงกว่า

-

-



5 ลักษณะของผลงานที่ใช้ในการประเมิน

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง คือ พิจารณาจากแฟ้มงาน ซึ่งได้บันทึกผลงานที่ท าจริงไวแ้ล้ว

ในช่วงระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 



5 การจัดท าผลงานประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 2 ปี 

โดยให้แสดงว่าปฏิบัติงานอะไร มีปริมาณเท่าไร

ผลงานประเภทคุณภาพ จ านวน 2 บทความ 

โดยให้เขียนเป็นบทความที่ได้ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่ง ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

- ชื่อผลงาน

- งานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน

- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

- แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ

ผลงานประเมิน จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2



5 การประเมินผลงาน

การประเมินคุณสมบัติบุคคล

ผู้ผ่านการประเมิน 

ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60

คะแนนรวมทั้งสิ้น

ไม่ต่ ากว่า 60%

การประเมินผลงาน

1) ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี

คะแนนเต็ม 40 คะแนน

2) บทความ

คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ผ่าน 60 %

ผ่าน 60 %

(24 คะแนน)

(36 คะแนน)



5 การประเมินผลงาน (บทลงโทษ)

การคัดลอก ดัดแปลง

ท าซ้ าผลงาน 

บทความของบุคคลอื่น

ถือว่า

การประเมิน

“ไม่ผ่าน”

ไม่สามารถเข้ารับการประเมิน

เพ่ือเลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึ้น ระดับช านาญงาน 

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีมติ



5 รอบระยะเวลาด าเนินการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

ตุลาคม – มกราคม 

ของทุกปี

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ของทุกปี

มิถุนายน - กันยายน

ของทุกปี



การคัดเลือกและประเมินเพื่อแต่งตั้ง ระดับอาวุโส

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส

ส านักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

ส านักกฎหมาย

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

กองแผนงาน

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ส านักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ต าแหน่งในส่วนกลาง ต าแหน่งในส่วนภูมิภาค

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรธีรรมราช

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

6



6
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก






