
เอกสารหมายเลข 1 
 
 

แบบประเม ินคุณสมบัต ิของบุคคล 
 
 
 
 
 

ช่ือ  นายสมชาย การเกษตร 
 
 
 
ตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี 1234 

 
 
 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

 
 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
อัตราเงินเดือน 34,000 บาท        (ปงบประมาณ 2561) 

 
 
 
 
 
 
 ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง (หากเปนผูสงผลงานในระดับปก.เปน ชก. หรือชก.เปน ชพ.) 

 
ขอพิจารณาการรับเงินประจําตําแหนง (เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ ชก.)  

 
ตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 1234 

   
 
 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

 
 
 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง การจดัทาํเอกสารหมายเลข 1-4 

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน หลังจากไดรับการคัดเลือก 

ตรวจสอบอัตราเงินเดือน และแกไขอัตราเงินเดือนและปงบประมาณ ใหเปนปจจุบัน 
ตามตัวอยาง นายสมชาย สงเอกสาร 1-4 เขารับการคัดเลือก วันท่ี 12 มิ.ย. 2560 เม่ือจะสง ผลงานเขา
รับการประเมิน ตองปรับแกไข เปนอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2560 (ปงบประมาณ 2561)  
 

หรือ นายสัตวแพทยชํานาญการ 



 

สวนท่ี 1 แบบพิจารณาคุณสมบ ัต ิของบุคคล 
 
 

ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 
 
1. ช่ือ นายสมชาย  การเกษตร 

2. ตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 1234 

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ดํารงตําแหนงในระดับเม่ือ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 

อัตราเงินเดือนปจจุบัน                               34,000 บาท (1 ต.ค. 2560) 

อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว              32,200 บาท (1 ต.ค. 2559) 
 
3.  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง    นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

ตําแหนงเลขท่ี 1234 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร กรมปศุสัตว 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
4.  ประวัติสวนตัว 

เกิดวันท่ี  20 ธันวาคม  2520 

อายุราชการ  13   ป   3  เดือน 
 
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท ี่สําเร็จการศ ึกษา สถาบัน 
 

สัตวแพทยศาสตร       2544     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
6. ใบอนุญาตประกอบอาช ีพ 
 ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง    เลขท่ี 01-5555/2544 
 วันออกใบอนุญาต  6 ก.ค. 2557    วันหมดอายุ  5 ก.ค. 2562 

7. ประวตัิการรับราชการ 

 วัน เด ือน ป         ตําแหนง           อ ัตรางินเดือน    สังกัด 

      2  ก.พ. 2548          นายสัตวแพทย 4                9,300                 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
               สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 
   3  พ.ค. 2549          

 
นายสัตวแพทย 4   9,500                 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 

          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร

 1 

  

 แกไขเงินเดือนใหเปนปจจุบัน 
  ตรงตามหนาปก และเงินเดือน
ปงบประมาณท่ีแลวใหถูกตอง 
   
 

ตรวจสอบวันหมดอายุ วันท่ีสงผลงานเขารับการประเมิน เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา  
ใบอนุญาตจะตองยังไมหมดอายุ หากหมดอายตุองตอใหเสร็จเรียบรอยกอนสงผลงาน มเิชนน้ันจะ
ดําเนินการประเมินผลงานไมได เน่ืองจากเอกสารประกอบการประเมินไมครบถวนสมบูรณ  
   
 



 

ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

7. ประวตัิการรับราชการ (ตอ) 

วัน เด ือน ป    ตําแหนง อ ัตรางินเดือน  

 
 
 
       
สังกัด 

   2  ก.พ. 2550   นายสัตวแพทย 5 11,000              สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 

 

 

 
                                                                                                 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรนิทร  

   11 ธ.ค. 2551               นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 

  11,400              สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
    

 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
         1  ต.ค. 2553              นายสัตวแพทยชํานาญการ    13,000   สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร   
     1 ก.พ. 2557               นายสัตวแพทยชํานาญการ    24,000           กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
     26 ส.ค. 2559     นายสัตวแพทยชํานาญการ    28,000   กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
     1 ต.ค. 2560      นายสัตวแพทยชํานาญการ    34,000    กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร  
   8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน  

     ป    ระยะเวลา         หลักสูตร               สถาบัน 

   2550 10 - 12  ก.พ. 

 

การพัฒนาสุขภาพสัตว                สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี 3 

       (3 วัน)   กรมปศุสัตว 

   2551 8 - 12 พ.ย.  การควบคุมโรคปากและเทาเปอย  สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

 

 
      (5 วัน)         กรมปศุสัตว 

    ..........  

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 

    ........... 
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 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 

 หลักสูตรและสถาบัน (หากใชตัวยอมา ใหแกไขเปนชื่อเต็ม)  เชน 
สนง.ปศข. 3 ใหใชเปนชื่อเต็ม สํานักงานปศุสัตวเขต 3 
 



 

ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ตอ) 
     ป 
 
 
 

 ระยะเวลา   หลักสูตร                                      สถาบัน   
      

               
  2559   14 มิ. ย.            

     
การพัฒนาระบบฐานขอมูล        ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

                     
 

                     
                                                                                                  

 (1 วัน)                  ดานการปศุสัตว                      กรมปศุสัตว  

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน สรุปเปนขอๆ ได ดังนี้ 

        9.1 มีประสบการณในการทํางานวิจัย/วิชาการ 13  ป มีผลงานวิจัย/วิชาการ ท้ังหมด จํานวน 8 เรื่อง  
เปนหัวหนาโครงการ จํานวน 4 เรื่อง ผูรวมปฏิบัติงาน จํานวน 3  เรื่อง และมีบทความ/ตํารา/คูมือ จํานวน 1 เรื่อง 

      1) ผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเปนหัวหนาโครงการ ดังนี้   
  (1) ..................................................................................................  
  (2) การวินิจฉัยและควบคุมโรคปากและเทาเปอยในจังหวัดสุรินทร  ป 2559   
  (3) ....................................................................................................  
  (4) .................................................................................................... 
       2) ผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเปนรวมดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ..................................................................................................  
  (2) ....................................................................................................  
  (3) ....................................................................................................  
       3) บทความ/ตํารา/คูมือ ดังนี้ 
    - ....................................................................................................  

          9.2 ประสบการณในหนาท่ีรับผิดชอบ 
        1) .......................................................................................................................................... 
        2) ........................................................................................................................................... 
        3) .................................................................................................................................... 
        4) .................................................................................................................................... 

   9.3 กรรมการ/อนุกรรมการ/บรรณาธิการ 
             1) เปนคณะทํางานควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอย ตามคําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 
ท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2551 
       2) ........................................................................................................................................... 
       3) .................................................................................................................................... 
       4) .................................................................................................................................... 
               5) .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 

      ระบุชื่อผลงาน และระบุปท่ีดําเนินการ 
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 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 

 ระบุชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน/โครงการ ตามคําสั่งของหนวยงาน และลงวันท่ี 

 



 

ตอนท ี่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ตอ) 

      9.4 ท่ีปรึกษา/วิทยากร/ผูสอน 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 
    3) .................................................................................................................................... 
    4) .................................................................................................................................... 

      9.5 การไดรับรางวัลวิจัย/วิชาการ 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 

      9.6 อ่ืน ๆ 
           1) ............................................................................................................................................ 
    2) ........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
    ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                                          ลงชื่อ................................................ 
                      (นายสมชาย  การเกษตร) 
                      วันท่ี  12 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

ขอ 9.3 - 9.6 ถาไมมีขอมูลภายใตหัวขอดังกลาวไมตองใสท้ังหัวขอ  
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 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 



 

ตอนท ี่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 

 1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (  )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (  )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถากําหนดไว)
     (  )  ตรงตามท่ีกําหนด 

      (  )  ไมตรงตามกําหนด 

 3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

     (  )  ตรงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (  )  ไมตรง แตจะครบกําหนดในวันท่ี ...................................... 

 4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง (ใหรวมถึง 
      การดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย)

   (  )  ตรงตามท่ี ก.พ. กําหนด

 (  )  ไมตรง 

 (  )  สั่งใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณา  

 (  ) ......................................... 

 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 

     (  )  ต่ํากวาข้ันต่ํา 

      (  )  เทากับข้ันต่ํา 

      (  )  สูงกวาข้ันต่ํา 

สรุปผลการตรวจสอบค ุณสมบัต ิของบุคคล 
     (  )  อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
     (  )  อยูในเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได แตจะตองใหคณะกรรมการคัดเลือก 

      (  )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล .............................................................................)

 

 

 
 

 

   (ลงชื่อ)............................................... 
(..............................................) 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

วันท่ี ........../.........................../................. 
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 เอกสารตอนท่ี 2  นี้ ใหถายสําเนาเอกสาร เนื่องจาก 
 ผอ.กกจ. ไดลงนามตรวจสอบเรียบรอยแลวโดยขอให
ตรวจสอบวันท่ีลงนามและการเช็คเครื่องหมาย √ หนา
ขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติกรอกมาดวยทุกครั้ง 
   
 



 

สวนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ช่ือ นายสมชาย  การเกษตร 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
 

 

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 

 

20 

 

........... 

-  เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของอยางมี 
  

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
  

      -   พัฒนาและปรับปรงุงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา หรือ   

 ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุง   

 ใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดท่ีพบวามีปญหา หรือขอผิดพลาด ก็พยายาม   

แกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหา เชนนั้นซํ้า ๆ อีก   

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม    เชน 15 ......... 

-  คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
  

      -   แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได   

-  แสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน    

-  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ 
  

กาวหนาอยูตลอดเวลา   

-  สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
  

-  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
  

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 15 .......... 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ . 

- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธ ี

-  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

-  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตัวเอง) 
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 เอกสารสวนท่ี 2 ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 ใหถายสําเนาเอกสาร เนื่องจาก 
 ผูบังคับบัญชา ใหคะแนนไดลงนามแลว 
 
   
 



 

 
 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ็ม 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

4. ความประพฤต ิ พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 
 

15 
 
........... 

- รักษาวินัย   

- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน   

- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ   

  พลเรือน   

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 10 .......... 

- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ   

 และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน   

-  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน   

  โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม   

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม   เชน 15 .......... 

- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 

 

  

ทางวิชาการ/วิชาชพีอยูเสมอ   

- สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา   

- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี   

ประสิทธิภาพ   

7. คุณลักษณะอ่ืน ๆ   เชน 10 ........... 

- การประสานงาน 

- ความเสียสละ 

ฯ ล ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 100  
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ตอนท่ี   2                               สรุปความเห็นในการประเมิน 
 

 
ความเห็นของผูประเมิน  (ผูบังคับบัญชาระดับฝาย /กลุม / สวน) 

 (   )  ผานการประเมิน 

ระดับชํานาญการ  ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 

ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 

( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 ) 

(ระบุเหตุผล)  ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

  
(ลงชื่อผูประเมิน) ............................................ 

 

( ……………………………...) 
 
                หวัหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

(วันท่ี) ........../............../........... 

 

  (    )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

   ( )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................                                  

(ลงชื่อผูประเมิน)   ............................................. 

 (…………….………………..) 

   หนง)        ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

(วันท่ี) …..…./.……../………….. 
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 ตรวจสอบการเช็คเครื่องหมาย √ ในขอมูลความเห็น
ดังกลาวเปนไปตามความเห็นของผูบังคับบัญชา 
 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ระดับกอง/สํานัก) 
 



 

ช่ือ  นายสมชาย  การเกษตร

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  
ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีดํารงอยูในปจจุบัน 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามรถ ประสบการณ และความ  

ชํานาญงานสูงในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานสุขภาพสัตวและสุข
ศาสตรสัตว และกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบ
อํานาจ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด             
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัฒนา

สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี              
และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนด   

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาเก่ียวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานวินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตวดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว การการกัก ตรวจ ทดสอบ   
โรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว ระบบฐานขอมูลการผลิตสัตว การผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ ฯลฯ 
รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตวและ ดานสุขศาสตรสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภค   
มีความปลอดภัยม 

3. ศึกษา วิเคราะห ระบบการควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี           
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือถายทอดองคความรูดานวิชาชีพสัตวแพทยแก
เจาหนาท่ี เกษตรกร ผูเลี้ยงสัตว และประชาชนท่ัวไป 

4. ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับทางเลือกในการควบคุม ปองกัน กําจัดโรคระบาดสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาปญหาทางสุขภาพสัตวท่ีผิดปกติ เพ่ือติดตาม และสามารถแกไขปญหา
ไดอยางถูกตองทันทวงที 

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนา    
สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวแกผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ เพ่ือเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

6. รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว ผลิตสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพ่ือการวางแผนและ
ดําเนินการในการควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวในพ้ืนท่ีอยามีประสิทธิภาพ 

7. ดูแล ตรวจสอบ การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว      
โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามระเบียบของกฎหมายท่ีกําหนด 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวใน
ภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

 

             

พิมพหนาท่ีความรับผิดชอบใสในตารางใหเรียบรอย ตามตัวอยาง 
 1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน คือ หนาท่ีในตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการ 
2. หนาท่ีความรับผิดชอบตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง คือ ตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

สวนที่ 3 แบบแสดงรายละเอ ียดการเสนอผลงาน 

 

 9 



 

ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามรถ ประสบการณ และ             
ความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานสุขภาพสัตว
และสุขศาสตรสัตว  และกําหนดเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ              
โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอ่ืน           
ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบอํานาจ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีปร ะสิท ธ ิภ าพ  และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จ         
ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน     

ดานสุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี          
และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนด 

2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว การวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว การควบคุมปองกันและกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน การกัก ตรวจ ทดสอบโรคสัตว        
การรักษาพยาบาลสัตว ระบบฐานขอมูลการผลิตสัตว การผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ ฯลฯ เพ่ือนํามา   
เปนแนวทางในการพัฒนางานให มีประสิทธิภาพบรรลุ เปาหมายตามท่ีกําหนด และเผยแพรความรู             
ดานการสัตวแพทยด 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับระบบจัดการสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกําหนด
ทิศทางและแผนการพัฒนาสุขภาพสัตว และเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีใหปลอดโรค และผูบริโภค
ปลอดภัย 

4. ศึกษา คนควา วิจัย วิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตว ท่ีสามารถ
นําไปพัฒนางาน เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีใหไดผลผลิตสูงสุด ใหผลผลิตมีคุณภาพ          
ไดมาตรฐานสําหรับผูบริโภค 

5. ปรับปรุง ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพการสัตวแพทยเก่ียวกับการพัฒนา
สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตวแกผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ เพ่ือเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

6. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสัตว โดยการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรค   
ระบาดสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในระบบปองกันโรคและความปลอดภัยของประชาชน 

7. พัฒนา ตรวจสอบ ใหคําแนะนําดานกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวใน
ภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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 ตารางตอนท่ี 1 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 



 

  

ช่ือ นายสมชาย การเกษตร  ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงปจจุบัน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

ลําดับท่ี ปท่ีดําเนินการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุช่ืองาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะสวนของผลงาน 
ท่ีตนดําเนินการ 

ผลงานท่ีไดนําไป 
ใชประโยชน 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

  

 
ผลการปฏิบตัิงานยอนหลัง 3 ป 

 

เอกสารหมายเลข 2 

 

ตามตัวอยางนี้ ผูขอรับการประเมินสงเอกสารหมายเลข 1-4 เขารับการคัดเลือก (ชี้ตัว)   
วันท่ี 12 มิ.ย. 2560  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ไดแก ป 2557 -2559 

 11 



 

ลําดับท่ี ปท่ีดําเนินการ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุช่ืองาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะสวนของผลงาน 
ท่ีตนดําเนินการ 

ผลงานท่ีไดนําไป 
ใชประโยชน 
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 ตองมีหัวตารางทุกหนาท่ีข้ึนหนาใหม 
   
 



 

 

เรื่องท่ี 1 

1.  ช่ือผลงาน ………................................................…………………………………………………… 

     ปท่ีดําเนินการ……….…………………………………….. 

2.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 

………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

3.  วัตถุประสงคในการศึกษา 

…………………………………………………...…………………………....................................…………………………. 
.......................................................................................................................................................................... 

4.  ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ 

………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ผลงานท ี่จะขอรับการประเม ินเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 

เอกสารหมายเลข 3 

 

ตองตรงกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และตรงกับท่ีระบุในหนาปกเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 1 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และในเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 1 ท่ีเสนอ 
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………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

6. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)     

(1) นายสมชาย การเกษตร  สัดสวนผลงาน  80 % 
   (2) นายภาคภูมิ คนดี   สัดสวนผลงาน  20 % 

7.  ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ 

  (1) วางแผน    15 % 
  (2) เก็บรวบรวมขอมูล   35 % 
  (3) วิเคราะหขอมูล   15 % 
  (4) สรุปและรายงาน   15 %  

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (กรณีเปนผลงานท่ีอยูระหวางศึกษา  
    -    

9.  ระบุผลสําเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีท่ีเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จแลว) 
………………………………………………………………........................................................................………….. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

ไมตองระบุ เนื่องจากขณะสงผลงานเขารับการประเมินผลการศึกษาเสร็จสมบูรณแลว 

ใหสรุปผลการศึกษาท่ีได เนื่องจากผลงานท่ีสงเขารับการประเมินเสร็จสมบูรณ เรียบรอยแลว 

อธิบายใหชัดเจน เชน สรุปตามวัตถุประสงค แตละประเด็นไดผลการศึกษาเปนอยางไร 
 

5.  วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 
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………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

11. การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน 
 

………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

                                                      ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                          ลงชื่อ………………………………………………….. 

           (…………………………………………………) 

                                                                                                ผูเสนอผลงาน 

          ..….…..…./…………….……….../….………. 

ใหระบุความยุงยาก /ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินการศึกษาเรื่องนี้ มีอะไรบาง 

10. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
 

ใหระบุวาผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปใชประโยชน อะไร อยางไร ตอใคร หรือหนวยงานใด 
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริง 

ทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ…………………….………………… ลงชื่อ……………………………….….…. 

(…………………………………..)  (…………………………………) 

ตําแหนง……………………………..….. ตําแหนง………………………………….. 

ผูรวมดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ 
 

………../……………………./………….. …………../…………………../………… 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………………….. ลงชื่อ………………………………….. 

(………………………………………..) (………………………………………..) 

    หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว                  ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

 ............/…………………../………....            …………/…………………../………....  

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชนแผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ  ผูเสนอผลงาน   

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหนาท่ีมีลายเซ็นผูรวมดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชา 
ใหถายสําเนาเอกสารไมตองใหลงนามใหม 
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เรื่องท่ี 2 

1.  ช่ือผลงาน ………................................................…………………………………………………… 

     ปท่ีดําเนินการ……….…………………………………….. 

2.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 
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.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

3.  วัตถุประสงคในการศึกษา 

…………………………………………………...…………………………....................................…………………………. 
.......................................................................................................................................................................... 

4.  ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินการ 

………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ผลงานท ี่จะขอรับการประเม ินเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 

เอกสารหมายเลข 3 

 

ตองตรงกับประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และตรงกับท่ีระบุในหนาปกเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 2 

ตองตรงกับท่ีเสนอ concept paper และในเอกสารวิชาการเรื่องท่ี 2 ท่ีเสนอ 
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………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

6. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)     

  (1) นายภาคภูมิ คนดี   สัดสวนผลงาน  80 % 
(2) นายสมชาย การเกษตร  สัดสวนผลงาน  20 % 

7.  ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสวนท่ีผูขอรับการประเมินเปนผูปฏิบัติ 

  (1) วางแผน    5 % 
  (2) เก็บรวบรวมขอมูล   5 % 
  (3) วิเคราะหขอมูล   5 % 
  (4) สรุปและรายงาน   5 %  

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (กรณีเปนผลงานท่ีอยูระหวางศึกษา  

    -    

9.  ระบุผลสําเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีท่ีเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จแลว) 
………………………………………………………………........................................................................………….. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

ไมตองระบุ เนื่องจากขณะสงผลงานเขารับการประเมินผลการศึกษาเสร็จสมบูรณแลว 

5.  วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 
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ใหสรุปผลการศึกษาท่ีได เนื่องจากผลงานท่ีสงเขารับการประเมินเสร็จสมบูรณ เรียบรอยแลว 

อธิบายใหชัดเจน เชน สรุปตามวัตถุประสงค แตละประเด็นไดผลการศึกษาเปนอยางไร 
 



 

 
………………………………………………………………........................................................................………….. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

11. การนําไปใชประโยชน หรือคาดวาจะนําไปใชประโยชน 
 

………………………………………………………………........................................................................………….. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

                                                      ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                          ลงชื่อ………………………………………………….. 

           (…………………………………………………) 

                                                                                                ผูเสนอผลงาน 

          ..….…..…./…………….……….../….………. 

ใหอธิบายวา การศึกษาหรือการดําเนินการเรื่องนี้ มีความยุงยาก /ปญหา/อุปสรรค 
อะไร หรืออยางไร เชน ตองใชความรู ทักษะ ความชํานาญการดานใดบาง เปนตน 
 

10. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
 

ใหอธิบายวาผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปใชประโยชน อะไร อยางไร ตอใคร หรือหนวยงานใด 
ใหชัดเจน 
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความจริง 

ทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ…………………….………………… ลงชื่อ……………………………….….…. 

(…………………………………..)  (…………………………………) 

ตําแหนง……………………………..….. ตําแหนง………………………………….. 

ผูรวมดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ 
 

………../……………………./………….. …………../…………………../………… 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………………….. ลงชื่อ………………………………….. 

(………………………………………..) (………………………………………..) 

    หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว                  ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

 ............/…………………../………....            …………/…………………../………....  

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เชนแผนพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ  ผูเสนอผลงาน   

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหนาท่ีมีลายเซ็นผูรวมดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชา 
ใหถายสําเนาเอกสารไมตองใหลงนามใหม 
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ขอเสนอแนวค ิด/วิธ ีการ เพ่ือพัฒนางานหร ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………..  

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………….………….ตําแหนงเลขท่ี…………………….…. 

สํานัก/ กอง …………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรื่อง………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

หลักการและเหตุผล………………………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

บทวิเคราะห / แนวคิด / ขอเสนอ (แผนงาน / โครงการ ) ท่ีผูประเมินจะพัฒนางาน……………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ……………………………………………………………………………….………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ…………………………………………………………………….……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ลงชื่อ………………..………………………. 
    (…………………………………) 

                                                                                       ผูเสนอแนวคิด 
 

                                                                                 …..…../……..……./…..….. 

เอกสารหมายเลข 4 
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      เอกสารหมายเลข 4 ใหถายสําเนาใหสะอาดเรียบรอย เนื่องจากเปนสวนท่ีผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
คัดเลือกใหคะแนนและพิจารณาคัดเลือกแลว  
           *** ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารหมายเลข 4 เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา        
หัวขอเรื่องจะตองไมเปนเรื่องเดียวกัน หรือมีเนื้อเรื่อง/ขอความเดียวกันกับ เรื่องท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 3 
หากเปนเรื่องเดียวกันตองเปนการเขียนในลักษณะจะนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนาหรือตอยอดอยางไร เนื่องจาก
เอกสารหมายเลข 4 ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด เปนการแสดงแนวคิด หรือวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทํา 
ในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลงานจะพิจารณา
ประกอบการใหคะแนนแนวความคิด/ประโยชนของผลงานท่ีจะนําไปใช เพ่ือใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 

 



 

ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

ตําแหนง………………………………………………………………….…………ตําแหนงเลขท่ี……………………………….… 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………..……ตําแหนงเลขท่ี……………………………..…… 

สวน/กลุม/ฝาย………………………………...................…………………กอง/สํานัก/จังหวัด………………………..…. 

การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป   50 คะแนน ไดรับ …..… คะแนน 

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

50 คะแนน    ไดรับ …..… คะแนน 

รวม ………. คะแนน 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………….. 

(…………………………………………….) 

                                        ตําแหนง  ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

                                                                                วันท่ี……………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูท่ีผานการประเมินตองไดรับคะแนนไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

 

 

 

การพิจารณาประเมินขาราชการเพือ่คัดเลือกใหสงผลงานวิชาการ 
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