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เอกสารหมายเลข 1 

 

ส่วนที่ 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ชื่อ นายคุณธรรม ใสสะอาด 
  ต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ        ต าแหน่งเลขท่ี 1234 
   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์           ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
   กรมปศุสัตว์           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   บรรจุวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548                   อายุราชการ 17 ปี 1 เดือน 

 1.2 ต าแหน่งทีข่อรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ        ต าแหน่งเลขท่ี 1234 
   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์           ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
   กรมปศุสัตว์            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน         ตั้งแตว่ันที่ 2 ก.พ. 48 – ปัจจุบัน 
   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอรับการประเมิน 17 ปี 1 เดือน 
   ด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ                              ต้ังแต่วันที่ 20 ก.พ. 56 – ปัจจุบัน 
   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ 9 ปี 

 1.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (เฉพาะต าแหน่งในสายงานที่ ก.พ.ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เลขที่ 01-5555/2544 
  วันที่ออกใบอนุญาต 6 ก.ค. 2557    วันที่หมดอายุ 5 ก.ค. 2562 
(ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต ภายในวันปิดรับสมัคร) 
 

2. ประวัติการศึกษา     
 2.1 คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก        วัน/เดือน/ปี ที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบัน 
 สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต                       2553                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             (สัตวแพทยศาสตร์)        

 2.2 คุณวุฒิอ่ืน ๆ   
 คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  วัน/เดือน/ปี ที่ส าเร็จการศึกษา    สถาบัน 
 .………………………………………. …………………………………………..  …………………………… 
  
 

ตรวจสอบวันหมดอายุ วันที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพือ่ให้คณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตจะต้องยังไม่หมดอายุ หากหมดอายุ

ต้องต่อให้เรียบร้อยกอ่นส่งผลงาน มิเช่นนั้นจะด าเนินการประเมินผลงานไม่ได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 2.2 – 2.3 ถ้าไม่มีข้อมูลภายใต้หัวข้อดังกล่าวไม่ต้องใส่ทั้งหัวข้อ 
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 2.3 กรณีเป็นผู้ทีเ่คยลาศึกษาต่อในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าระดับที่ขอรับการประเมิน 1 ระดับ 
 คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก.... สถาบัน………………………………… 
 ปีที่ลาศึกษา....................  ปีที่จบการศึกษา........................................ 

3. ประวัติการรับราชการ 
 วัน/เดือน/ปี   ต าแหน่ง    สังกัด 
 2 ก.พ. 2548   นายสัตวแพทย์ 4   ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
         ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอ่างทอง 
 3 พ.ค. 2549   นายสัตวแพทย์ 4   ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 2 ก.พ. 2550   นายสัตวแพทย์ 5   ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 11 ธ.ค. 2551   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 1 ต.ค. 2553   นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 1 ก.พ. 2557   นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 29 ส.ค. 2559   นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
 1 ต.ค. 2565   นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

4. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 ปี พ.ศ.  ระยะเวลา  หลักสูตร   สถาบัน 
  2550         10 – 12 ก.พ.           การพัฒนาสุขภาพสัตว์           ส านักสุขศาสตร์สัตว์ และ 
     (3 วัน)                          สุขอนามัยที่ 3 กรมปศุสัตว์ 
  2552         20 – 29 เม.ย.           การพัฒนาสุขภาพสัตว์           ส านักสุขศาสตร์สัตว์ และ 
     (10 วัน)                         สุขอนามัยที่ 3 กรมปศุสัตว์ 
 ........... 
 ........... 
 ........... 
 ........... 
 ........... 
 ........... 
 ........... 

หลักสูตรและสถาบัน ( หากใช้ตัวย่อมา ให้แก้เป็นชื่อเต็ม ) 

เช่น สนง.ปศข. 4 ให้ใช้เป็นชือ่เต็ม ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
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4. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 
 ปี พ.ศ.  ระยะเวลา  หลักสูตร   สถาบัน 
  2559              2 ธ.ค.               การพัฒนาสุขภาพสัตว์           ส านักสุขศาสตร์สัตว์ และ 
     (1 วัน)                          สุขอนามัยที่ 3 กรมปศุสัตว์ 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1 ประสบการณ์ในการท างานวิจัย/วิชาการ  14 ปี มีผลงานวิจัย/วิชาการ ทั้งหมด จ านวน 8 
เรื่อง เป็นหัวหน้าโครงการ จ านวน 5 เรื่อง ผู้ร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 3 เรื่อง 

 1) ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนี้ 
 (1)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 (2)   การวินิจฉัยและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 
 (3)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 (4)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 (5)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 
 (1)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 (2)   ………………………………………………………………………………………………………… 
 (3)   ………………………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ 
 1)   …………………………………………………………………………………………………………..... 
 2)   …………………………………………………………………………………………………………..... 
 3)   ………………………………………………………………………………………………………….... 
 4)   ………………………………………………………………………………………………………….... 

 5.3 กรรมการ/อนุกรรมการ/บรรณาธิการ 
 1)  เป็นคณะท างานควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์สุรินทร์     
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2551 
 2)  …………………………………………………………………………………………………………..... 
 3)  …………………………………………………………………………………………………………..... 
 4)  …………………………………………………………………………………………………………..... 
 5)  …………………………………………………………………………………………………………..... 

  

 

 

 

ระบุชื่อผลงาน ระบุปีที่ด าเนินการ รวมทั้งผลงานที่ส่งขอรับการประเมิน 

ระบุชื่อผลงาน ระบุปีที่ด าเนินการ รวมทั้งผลงานที่ส่งขอรับการประเมิน 

ระบุชื่อคณะกรรมการ/คณะท างาน/โครงการ ตามค าสั่งของหน่วยงาน และลงวันที่ 
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5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ)  

 5.4 ท่ีปรึกษา/วิทยากร/ผู้สอน 
 1)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 2)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 3)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 4)  ………………………………………………………………………………………………………… 

 5.5 การได้รับรางวัลวิจัย/วิชาการ 
 1)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 2)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 3)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 4)  ………………………………………………………………………………………………………… 

 5.6 อ่ืนๆ 
 1)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 2)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 3)  ………………………………………………………………………………………………………… 
 4)  ………………………………………………………………………………………………………… 

6. ประวัติทางวินัย 
 เคย/ไม่เคย/อยู่ระหว่าง ถูกสอบสอบสวนถูกลงโทษทางวินัย  

7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ปีท่ี 
ด าเนินการ 

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุชื่องาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะส่วนที่ 
ตนเองปฏิบัติ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ตามตัวอย่างนี้ ผู้ขอรับการประเมนิส่งเอกสารหมายเลข 1-3 เข้ารับการคัดเลือก (ช้ีตัว) 

ปี 2563 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ 2561-2563 

ข้อ 5.4 – 5.6 ถ้าไม่มีข้อมูลภายใต้หัวข้อดังกล่าวไม่ต้องใส่ทั้งหัวข้อ 
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7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)             ต้องมีหัวตารางทุกหน้าที่ข้ึนหน้าใหม่ 

ที ่ ปีท่ี 
ด าเนินการ 

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
(ระบุชื่องาน/โครงการ) 

ระบุเฉพาะส่วนที่ 
ตนเองปฏิบัติ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลบุคคลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………… 
               (.............................................) 
                  ต าแหน่ง..................................................  
                 ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                              วันที่.….................................……….......……….. 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ตอนที่ 1 รายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม ได้แก่ 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา หรือ 
      ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือ 
      ข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหา  
      เช่นนั้น ซ้ า ๆ อีก 
 
2. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม  ได้แก่ 
    -  คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    -  แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้ 
    -  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
    -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ  
       และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    -  สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน  
    -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

-  
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม ได้แก่ 
    -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ  
    -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    -  ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตัวเอง) 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 
. 
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ตอนที่ 1 รายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม ได้แก่ 
    -  รักษาวินัย 
    -  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    -  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
       ของข้าราชการพลเรือน 
 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม ได้แก่ 
    -  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
       ผู้รับบริการ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี  โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    -  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
       โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม ได้แก่ 
    -  ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
       ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    -  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
    -  น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
       ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
7. คุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น 
          - การประสานงาน 
          - ความเสียสละ 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
 

15 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 

........... 
 
 
 
 
 

......... 
 
 
 
 
 

.......... 
 
 
 
 
 
 

.......... 
 
 

รวม 100  
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ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ความเห็นของผู้ประเมิน (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ผู้อ านวยการศูนย์/ส่วน/ปศุสัตว์อ าเภอ/เทียบเท่า) 
    (    )  ผ่านการประเมิน  (ได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
    (    )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้รับคะแนนรวมต่ ากว่าที่ก าหนด) 
    (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................. .... 
            .................................................................................................................. .....................................          
            ............................................................................................................................. ..........................          
            ............................................................................................................................. ..........................          
            ........................................................................ ...............................................................................         
  
 
       (ลงชื่อ) ......................................................... 
                              (                                 ) 
                       (ต าแหน่ง)……………………….........……………..... 
                                               (วันที่).......................................... 
   
 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/เทียบเท่า) 
     (    ) เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
     (    ) มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้  
            ............................................................................................................................. ..........................          
            ............................................................................................................................. ..........................          
            ................................................................................. ......................................................................          
            ............................................................................................................................. ..........................          
 
     
       (ลงชื่อ) ......................................................... 
                              (                                 ) 
                       (ต าแหน่ง)……………………….........……………..... 
                                               (วันที่) ................................... 
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ส่วนที่ 3 แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล 
(ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่) 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผู้บังคับบัญชา 
    (   )  ผ่านการประเมิน  (ได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
    (   )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้รับคะแนนรวมต่ ากว่าที่ก าหนด) 
2. คุณวุฒิการศึกษา 
    (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน   
    (   )  ไม่ตรง แตไ่ด้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว 
    (   )  ไม่ตรง  

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
    (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน         
    (   )  ไม่ตรง 

4. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน 
    (   )  ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน   
    (   )  ไมค่รบ 

5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอรับการประเมิน 
    (   )  ครบถ้วนตามท่ี ก.พ. ก าหนด           
    (   )  ไมค่รบ 
    (   )  คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล 
  (   ) มีมติเห็นชอบ   
  (   ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................................................................................... ...............................
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ.ก าหนด 
    (   )  ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เนื่องจากไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ อ.ก.พ.ก าหนด ได้แก่ 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 ......................................................................................................................................... ..................... 
 ............................................................................................................................. ................................. 
           (ลงชื่อ)........................................................................ 
                               (                                              ) 
           (ต าแหน่ง).................................................................... 

             วันที่........................................................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบการเสนอผลงานทีจ่ะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

----------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง  

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.......นายคุณธรรม ใสสะอาด.................................................................................... 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน (Job Description) 
    ต าแหน่งปัจจุบัน นายสัตวแพทย์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1234 
 1) หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
และสุขศาสตร์สัตว์  และก าหนดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ           
โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืน          
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ( ก. ด้านการปฏิบัติการ) 
     2.1 ด าเนินงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ในฐานะผู้ช านาญการเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีความซับซ้อนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนด 
     2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค ด้านป้องกันควบคุมก าจัดโรคสัตว์ การตรวจทดสอบโรค
สัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ระบบฐานข้อมูลการผลิตสัตว์ การผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ ฯลฯ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และด้านสุขศาสตร์สัตว์เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย 
     2.3  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสัตวแพทย์          
แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไป 
     2.4  ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับทางเลือกในการควบคุม ป้องกัน ก าจัดโรคระบาดสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาปัญหาทางสุขภาพสัตว์ที่ผิดปกติ เพ่ือติดตาม และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันท่วงที 
     2.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนา
สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านด้านการสัตวแพทย์ 



12 
     2.6 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ ผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการ
วางแผนและการด าเนินการในการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.7 ดูแล ตรวจสอบ การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาล
สัตว์โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายที่
ก าหนด 
     2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ใน
ภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน (Job Description)    
    ต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 1234 
     1) หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการสัตวแพทย์เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์และ
สุขศาสตร์สัตว์ และก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ( ก. ด้านการปฏิบัติการ) 
     2.1 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในฐานะผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีความซับซ้อนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและ     
มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนด 
     2.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์    
การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันและก าจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การกัก ตรวจ
ทดสอบโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ระบบฐานข้อมูลการผลิตสัตว์ การผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์
ฯลฯ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด และเผยแพร่
ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 
     2.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบจัดการสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ รับผิดชอบ         
ก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ให้ปลอดโรค และ
ผู้บริโภคปลอดภัย 
     2.4  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ ที่
สามารถน าไปพัฒนางาน เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพ้ืนที่ให้ได้ผลผลิตสูงสุด ให้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานส าหรับผู้บริโภค 
     2.5 ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 
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     2.6 ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสัตว์ โดยการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
ระบาดสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบป้องกันโรคและปลอดภัยของประชาชน 
         2.7 พัฒนา ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์       
โรคพิษสุนัขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย 
     2.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์    
ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์หน้าท่ีความรับผิดชอบให้เรยีบร้อย ตามตัวอย่าง 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน คือ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน คือ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
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ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 

(เรื่องที่...) 
 
1. ช่ือเรื่อง.....   ต้องตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน 
             
2. ระยะเวลาการด าเนินการ ต้องตรงกับที่เสนอ concept paper และตรงกับที่ระบุในหน้าปกเอกสารวิชาการ  
           
3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
 4.1 สรุปสาระส าคัญ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 ข้ันตอนการด าเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 เป้าหมายของงาน (วัตถุประสงค์) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 5.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (กรณีเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างการศึกษา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2 ผลส าเร็จของงาน (กรณีเป็นผลงานที่ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ต้องตรงกับท่ีเสนอ concept paper และในเอกสารวิชาการท่ีเสนอ 

ให้สรุปผลการศึกษาที่ได้ เนื่องจากผลงานท่ีส่งเข้ารับการประเมินเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว  
อธิบายให้ชัดเจน เช่น สรุปตามวัตถุประสงค์ แตล่ะประเด็นได้ผลการศึกษาเป็นอย่างไร 

ไม่ต้องระบุ เนื่องจากขณะส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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6. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. การเผยแพร่ผลงาน (กรณีเป็นผลงานที่ด าเนินการส าเร็จแล้ว)  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ให้ระบุความยุ่งยากและความซับซอ้น ในการด าเนินการศึกษาเรื่องนี ้มีอะไรบ้าง อย่างไร 

ให้ระบุว่าผลการศึกษาที่ไดจ้ะน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ อะไร อย่างไร ต่อใคร หรือหน่วยงานใด 

ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการศึกษาเรื่องนี้ มีอะไรบ้าง  

วารสาร/ตีพมิพ์/เว็บไซต์ (ส านัก/กอง) ฯลฯ 
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11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)  
 11.1 รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 
  1)   นายคุณธรรม   ใสสะอาด สัดส่วนผลงาน 80 % 
  2)   นางสาวดวงใจ  จิตใจดี         สัดส่วนผลงาน 20 %  
 11.2 ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในสัดส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ  
  1) วางแผน    …% 
  2) เก็บรวบรวมข้อมูล   …% 
  3) วิเคราะห์ข้อมูล   …% 
  4) สรุปและรายงาน   …% 
 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………… 
               (.............................................) 
                  ต าแหน่ง..................................................  
                 ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                              วันที่.….................................……….......……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 ขอรับรองว่าสัดส่วนการด าเนินการเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้ร่วมด าเนินการ ลายมือชื่อ 

1.   

2.  
3.  

          

 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
       
      (ลงชื่อ)…………………………………………………  
               (...............................................) 
     ต าแหน่ง....(หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ผอ.ศูนย์/ส่วน/ปศอ./เทียบเท่า)... 
      ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ 
             วันที่............................................... 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………....…… 
                (...............................................) 
             ต าแหน่ง...(ผอ.ส านัก/กอง/ปศข./ปศจ./เทียบเท่า)... 
            ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ 
            วันที่............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

หมายเหตุ  ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชา 
ที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหนึ่งระดับได้ 
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เอกสารหมายเลข 3 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) 

---------------------------- 
 

1. เรื่อง....           
   
2. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
 3.1 บทวิเคราะห์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 แนวความคิด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ข้อเสนอ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 ข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ให้น าเสนอหลักการและเหตุผลหรอืความเป็นมาของเรื่องที่จะน าเสนอ และอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นที่

ต้องศึกษาเรื่องนี้  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดในการพัฒนางานหรือปรบัปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ให้น าแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหส์ภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค

ของเรื่องที่จะน าเสนอให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานประสบปัญหา/อุปสรรคอย่างไร มี

ข้อบกพร่อง หรือมีจุดอ่อนในเรื่องใด เพื่อจะน าไปสู่กระบวนการน าเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

ให้น าเสนอแนวความคดิของผู้ขอประเมินในการพัฒนาหรือปรับปรงุงานในเรื่องที่น าเสนอให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ในภาพรวม ว่าต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงงานในด้านใดหรือประเดน็ใด มีแนวทางหรือทางในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงานอย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นว่าได้มีการน าแนวคดิในเรือ่งใดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

งานนั้นๆ เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จ 

ระบุช่ือข้อเสนอแนวคิด ซึ่งเป็นเรือ่งเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล 

ให้จัดท าข้อเสนอให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 โดยท าเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีการ

ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาปรบัปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยระบุแนวทาง วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบตัิ หรือแผนปฏิบตัิงาน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัตไิดจ้ริงและเห็นผลส าเร็จ   

ที่ชัดเจน 

ให้ระบุข้อจ ากัดที่อาจเกดิขึ้นในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวคิด และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว      

ให้ชัดเจน 
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4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………… 
        (...............................................) 
       ต าแหน่ง......................................................... 
              ผู้ขอรับการประเมิน 
        วันที่......................................... 
 
 
       ลงชื่อ)………………………………………………… 
        (...............................................) 
              ต าแหน่ง (ผอ.ส านัก/กอง/ปศข./ปศจ./เทียบเท่า) 
                 วันที่......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นจากการด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิด จะช่วยในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือท าให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรบ้าง 

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือประชาชนอย่างไร 

ให้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จพร้อมจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ของข้อเสนอแนวคิดที่น าเสนอ

ให้ชัดเจน เหมาะสม สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม 




