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ประกาศกรมปศุสัตว 

เรื่อง การสมัครคัดเลือกขาราชการกรมปศุสัตวเขารวมโครงการ “บุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD)” 

รุนท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดวยกองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดทําโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) รุนท่ี 1 

เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรกําลังคนคุณภาพของกรมปศุสัตวใหพรอมนําพาองคกรสูยุค

ประเทศไทย 4.0 และเปนตนแบบของบุคลากรรุนใหมท่ีมีคุณลักษณะสําคัญแหงยุคใหแกบุคลากรอ่ืนๆ ในกรม

ปศุสัตว จึงเปดรับสมัครคัดเลือกขาราชการกรมปศุสัตวเขารวมโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL 

DLD) รุนท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 40 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก

ขาราชการเขารวมโครงการฯ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก

1.1) เปนขาราชการกรมปศุสัตวซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

หรือระดับชํานาญการพิเศษ 

(1) กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณในวันปดรับสมัคร 

(2) กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตองมีอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณในวัน

ปดรับสมัคร 

1.2) ตองมีอายุราชการไมนอยกวา 1 ป ในวันปดรับสมัคร 

1.3) เปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแบบ IDEAL DLD ดงันี้ 

(1) มีความคิดเชิงนวัตกรรม (I-Innovation) 

(2) มีทักษะการปรับกระบวนงานสูดิจิทัล (D-Digitalization) 

(3) มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ (E-Expert) 

(4) มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน (A-Attitude) 

(5) มีภาวะผูนํา (L-Leadership)  

1.4) เปนผูมีผลงานโดดเดนเปนท่ีประจักษ 

1.5) เปนผูมีศักยภาพท่ีเหมาะสมพรอมรับการพัฒนาในสิ่งใหม 

1.6) เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย 

1.7) เปนผูท่ีพรอมทํางานนอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหแก 

       กรมปศุสัตว 

1.7) เปนผู ... 
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1.8) เปนผูไดรับการสนับสนุนใหเขารวมโครงการฯ จากผูบังคับบัญชา 

1.9) เปนผูมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการเปนบุคลากรตนแบบของกรมปศุสัตว 

อนึ่ง หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศนี้ ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัคร และจะถูกตัดสิทธิมิใหเขารวมในโครงการฯ แมวาจะผานการคัดเลือกแลวก็ตาม 

2. การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1) วัน เวลาท่ีรับสมัคร

 เปดรับสมัครระหวางวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 – 20 กรกฎาคม 2561 

2.2) วิธีการรับสมัคร 

ขาราชการกรมปศุสัตวสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนผูเสนอรายชื่อขาราชการท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีกําหนดตอผูบังคับบัญชาระดับกอง/สํานัก หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทากอง/สํานัก เพ่ือใหความเห็นชอบ 

(2) ขาราชการผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดสมัครดวยตนเอง ผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา

ระดับตนท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาระดับกอง/สํานัก หรือหนวยงานท่ี

เรียกชื่อ  อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง/สํานัก ใหความเห็นชอบ 

2.3) ข้ันตอนการสมัคร 

ขาราชการท่ีประสงคจะสมัครคัดเลือกจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

(1) กรอกใบสมัครใหถูกตองและครบถวนสมบูรณ ตรงตามความเปนจริง และพิมพใบสมัครพรอมลง

ลายมือชื่อดวยตนเอง ติดรูปถายผูสมัครหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ท่ี

ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี แบน

เนอร ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอแบบฟอรมฝกอบรม 

(2) การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ IDEAL DLD ผานแบบทดสอบออนไลน (IDEAL DLD 

COMPETENCY ASSESSMENT TEST) ท่ี https://goo.gl/jNdZGr ประกอบดวย 

• องคประกอบท่ี 1: ผูสมัครประเมินตนเอง

• องคประกอบท่ี 2: เพ่ือนรวมงาน จํานวน 2 คน เปนผูประเมินผูสมัคร

• องคประกอบท่ี 3: ผูบังคับบัญชาระดับตนท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปนผูประเมินผูสมัคร

ท้ังนี้ จะตองมีการประเมินครบท้ัง 3 องคประกอบ รวมผูประเมินท้ังสิ้น 4 คน 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของIDEAL DLD 

https://goo.gl/jNdZGr (3) ผูประเมิน ... 
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(3) ผูประเมินทุกคนจะตองรักษาความคิดเห็นของตนเองไวเปนความลับ ไมเปดเผยใหแกผูสมัคร 

โดยหลังจากทําการประเมินผานแบบทดสอบออนไลนเสร็จสิ้นแลว จะตองลงลายมือชื่อรับรองใน    

ใบสมัครของผูสมัครคัดเลือกดวย 

(4) ผูบังคับบัญชาระดับหนวยงานของผูสมัครลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบในใบสมัครของผูสมัคร

คัดเลือก 

(5) สงใบสมัครมายังกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยจัดทํา

เปนบันทึกขอความจากหนวยงานตนสังกัดและมีการลงนามจากผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน 

ท้ังนี้ ผูสมัครตองสําเนาใบสมัครสงมายังกองการเจาหนาท่ีเพ่ือยืนยันการสมัครกอนลวงหนา ผาน

ทางอีเมล person5@dld.go.th         

3. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก

การคัดเลือกขาราชการกรมปศุสัตวเพ่ือเขาสูโครงการการพัฒนาบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว ยุคประเทศ

ไทย 4.0 รุนท่ี 1 ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: การประเมินจากใบสมัคร 

กองการเจาหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกขาราชการกรมปศุสัตวผูมีคุณสมบัติ โดยคํานึงถึงมิติการประเมินตางๆ 

ดังนี้ 

1.1) ประวัติการศึกษา  

1.2) ประวัติการทํางาน 

1.3) ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ IDEAL DLD 

1.4) ความคิดเห็นท่ีมีตอระบบราชการไทย 

1.5) ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) 

กองการเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อผูผานการประเมินจากใบสมัครและมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ ภายใน

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 

ข้ันตอนท่ี 2: การประเมินจากการสัมภาษณ 

คณะกรรมการคัดเลือกของกรมปศุสัตวดําเนินการสอบสัมภาษณผูผานการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือ

ประเมินความเหมาะสม ความพรอมและความมุงม่ันสําหรับการเปนบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) 

ในมิติตางๆ ดังนี้ 

2.1) ทัศนคติ 

2.2) บุคลิกภาพ 

2.3) ทักษะการสื่อสาร 

2.4) เชาวนอารมณ 

ข้ันตอนท่ี 3 ... 



- 4 - 

ข้ันตอนท่ี 3: การประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ 

กองการเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL 

DLD) รุนท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซตกองการ

เจาหนาท่ี 

4. กระบวนการโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD)

ขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ จะตองดําเนินการ ดังนี้

4.1) เขารับการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว ยุคประเทศไทย 4.0 (IDEAL 

DLD FOR THAILAND 4.0)  

4.2) เขาสูกระบวนการพัฒนาและการติดตามประเมินผลของโครงการฯ ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีกําหนด

ตอไป 

5. ขอผูกพันในการเขารวมโครงการฯ

5.1) บทบาทของบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD)

ผูไดรับคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) จะตองปฏิบัติหนาท่ี ดังตอนี้ 

(1) สื่อสารภาพลักษณท่ีดีของกรมปศุสัตวสูสายตาบุคคลภายนอก (DLD Ambassador) 

(2) สื่อสารภาพลักษณท่ีดีของบุคลากรตนแบบฯ สูสายตาบุคลากรกรมปศุสัตว (IDEAL Employee 

Ambassador) เพ่ือใหบุคลากรกรมปศุสัตวเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

(3) ปฏิบัติงานท่ีทาทายและสําคัญของกรมปศุสัตว นอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหแกกรมปศุสัตว 

(4) เขารับการพัฒนาและการติดตามประเมินผลของโครงการฯ อยางตอเนื่อง 

5.2) บทบาทของผูบังคับบัญชาระดับหนวยงานและผูบังคับบัญชาระดับตนของบุคลากรตนแบบกรม           

ปศุสัตว 

ผูบังคับบัญชาระดับหนวยงานและผูบังคับบัญชาระดับตนของบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL 

DLD) จะตองปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) สื่อสารวิสัยทัศนการดําเนินงานใหกับผูเปนบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) 

(2) พัฒนาบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) อยางตอเนื่อง 

(3) เสริมสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานใหกับผูเปนบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) 

(4) สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในหนวยงาน 

(5) สงเสริมใหผูเปนบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) มีสวนรวมปฏิบัติงานท่ีทาทายและ

สําคัญของกรมปศุสัตว นอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

6. ประโยชน ...





ตารางกิจกรรมโครงการบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) 
รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
1 กรมปศุสัตว์ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่โครงการ

บุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) รุ่นที่ 1 
วันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 เพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกขั้นตอนที่ 2 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

3 ด าเนินการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 

4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
5 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร

ต้นแบบของกรมปศุสัตว์ ยุคประเทศไทย 4.0 
วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2561 

6 การติดตามและประเมินผลงาน เพ่ือคัดเลือกให้เป็น IDEAL STAR กันยายน ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ 256๒ 

7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น IDEAL STAR มีนาคม 256๒ 



Personnel Division    Department of Livestock Development โครงการบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) 

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบคุลากรตน้แบบกรมปศสุตัว ์(IDEAL DLD)

VALUES KEYWORDS BEHAVIORS 

I-Innovation 
มีความคิดเชิง
นวัตกรรม  

● คิดนอกกรอบ
● สร้างสรรค์สิ่งใหม่

เพ่ือเพ่ิมคุณค่า

● กล้าเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีส่วนสนับสนุนการท างานของตนเองและหน่วยงานอยู่เสมอ
● คิดริเริ่มโครงการหรือบริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
● คิดริเริ่ม/ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ แม้ว่าวิธีการเดิมจะยังสามารถด าเนินการได้อยู่ก็ตาม
● กล้าแสดงความคิดเห็นและน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ เสมอ
● กล้าน าความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
● วิเคราะห์ปัญหาในการท างานและคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและรวดเร็วอย่างเป็นระบบ
● พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โดยสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา

D-Digitalization 
ทักษะการปรับ
กระบวนงานสู่
ดิจิทัล  

● Technology
● Digital
● Internet of Thing
● Big data

● น าเทคโนโลยีมาใช้ลดระยะเวลาการท างาน ลดความผิดพลาดในการท างาน และเพ่ิมคุณภาพการท างาน
● ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เช่น น าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน

กระดาษ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น
● มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล เพ่ือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและน าไปต่อยอดให้เกิดผล (Big data & Analytics)
● มีการให้บริการแบบดิจิทัล เช่น การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Service) การให้บริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
● สามารถระบุข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยได้ และจัดท าการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานเพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและประชาชนใช้พัฒนาฐานข้อมูล โดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ (Open and connected government)
● มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล
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 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบคุลากรตน้แบบกรมปศสุตัว ์(IDEAL DLD) (ต่อ)  

 

VALUES KEYWORDS BEHAVIORS 

E-Expert 
มีความ
เช่ียวชาญใน
อาชีพ  

ทํางานอยางมืออาชีพ ● มีความรูในสาขาอาชีพของตนหรือความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางลึกซ้ึง 

● ศึกษาพัฒนาตนเองใหมีองคความรูใหมๆ ท้ังในเชิงลึกและเชิงกวางอยูเสมอ 

● นําความรูมาประยุกตหรือทดลองใชในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ 

● สามารถบูรณาการความรูท่ีหลากหลายแบบสหวิชา (Multidisciplinary) ของตน ไปใชในการสรางวิสัยทัศนเพ่ือการ

ปฏิบัติงานในอนาคต 

● มีวิธีการทํางานท่ีเนนคุณภาพ และประสิทธิผลของงานมากกวาปริมาณ  

A-Attitude 
มีทัศนคติท่ีดีตอ
การปฏิบัติงาน  
 

● รักงาน 

● รักองคกร 

● เชื่อม่ันในเพ่ือน

รวมงาน 

● มีทัศนคติเชิงบวกตอ

ประชาชน

ผูรับบริการ 

 

● มีใจรักและมีความสุขในการทํางาน 

● พรอมทุมเทความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 

● เต็มใจชวยเหลือและสนับสนุนเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จ 

● เต็มใจทํางานนอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

● มีความรูสึกเปนเจาขององคกร พรอมสนับสนุนและปกปององคกร 

● มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 

● เต็มใจเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทรัพยากรใหกับเพ่ือนรวมงาน 

● มีทัศนคติแบบ "ฉันทําได" (Can-do attitude) 

● เชื่อวาอุปสรรคยากๆ เปนสิ่งท่ีทาทาย และเปนประโยชนเสมอ 

● ยอมรับความผดิพลาดและพรอมเรียนรูจากความผิดพลาดนั้น 

● ยอมรับจุดออนของตนเอง และพรอมท่ีจะปรับปรุงอยูเสมอ 

● เชื่อวางานท่ีทําอยูสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหดีข้ึนไดเสมอ 

● เคารพ ใหเกียรติ และเชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

● รักในการบริการประชาชน เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนท่ีต้ัง 

Personnel Division    Department of Livestock Development โครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD)  



Personnel Division    Department of Livestock Development โครงการบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) 

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบคุลากรตน้แบบกรมปศสุตัว ์(IDEAL DLD) (ต่อ)

VALUES KEYWORDS BEHAVIORS 

Leadership 
มีภาวะผู้น า 

● มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ
● ชี้แนะเพ่ือนร่วมงาน

ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความกระตือรือร้น
และเต็มใจ

● สร้างบรรยากาศ โน้มน้าว และจูงใจให้เพ่ือนร่วมงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมท างานด้วยความเต็มใจ
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร

● เปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการเสมอ
● เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือนร่วมงานโดยปราศจากอคติ
● สามารถจูงใจตนเองเพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ (Self-motivation)
● มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
● กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของตนเองได้
● กล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้องเป็นธรรม แม้อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผู้เสียประโยชน์
● สามารถควบคุมตนเอง ไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล
● สามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง/พัฒนาวิธีการด าเนินงานอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
● เน้นความส าเร็จภายใต้การท างานเป็นทีม และรู้จักดึงศักยภาพของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
● ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก




