
การประเมินบุคคลและปลงานทางวิชาการ 
เฝื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 



วิธีการเสนอ 
ปลงานเฝื่อขอรับ
การประเมิน 

1 
แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
เอกสารหมายเลข 1 

ส่วนที่ 1  
 แบบฝิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ส่วนที่ 2  
 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ส่วนที่ 3  
 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล         
   (ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่เป็นปู้ตรวจสอบ) 

ส่วนที่ 1  
 ข้อมูลบุคคล/ 
  หน้าที่ความรับปิด 
  ชอบของต าแหน่ง  

ส่วนที่ 2  
 ปลงานที่เป็นปลการปฏบิัติงานหรือ     
   ปลส าเร็จของงาน 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด
การฝัถนาหรือปรับปรุงงาน 

เอกสารวิชาการ 

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและปลงาน 
แบบการเสนอปลงาน 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด 
เอกสารหมายเลข 3 

ข้อเสนอแนวคิด 

จัดท าและส่งปลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีเ่ป็นช่ือเร่ืองเดียวกันกบัปลงานทีเ่สนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล  

จ านวน 1 เร่ือง รูปแบบตามที่ คณะกรรมการก าหนด 



หลักเกณฑ์ 
ของปลงาน 
ที่ส่งประเมิน 
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1. ปลงาน  จ านวนไมเ่กิน 3 เรื่อง 

 

อย่างน้อย 1 เรื่อง อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ช านาฌการ ช านาฌการฝิเศษ 

ต้องเป็นปลงานที่ต้องเกีย่วข้องกับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ 
หัวหน้าโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง สัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

2. ข้อเสนอแนวคิด  จ านวน 1 เรื่อง 
 จัดท าเป็นรูปเล่มตามคณะกรรมการประเมินก าหนด 

 



1. เป็นปลงานเร่ืองเดียวกันกบัเร่ืองที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล 

SHOW 01 SHOW 02 SHOW 03 

DIRECTOR Venus has a very 
beautiful name 

- 
Mars is actually a very 

cold place 

ACTRESS - 
Jupiter is the biggest 

planet of them all 
- 

DANCER Saturn is a gas giant 
and has several rings 

- 
Neptune is the 

farthest planet from 
the Sun 

เงือ่นไขของ 
ปลงานวิชาการ 
ที่ส่งประเมิน 
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2. เป็นปลงานที่จดัท าข้ึนในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากวา่ระดับทีข่อประเมิน 1 ระดับ 

3. ป่านการฝิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน 

4. มีเลขทะเบียนปลงานวิชาการหรือวิจัยจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว และเป็นปลงานทีเ่ปยแฝร่แลว้ 

5. ไม่ใช่ปลงานวิจัย หรือวิทยานิฝนธ์ ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เฝื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร หรือเป็น
ส่วนหน่ึงของการผึกอบรม 

9. ปลงานที่น ามาใช้ประเมินเฝื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้  
    ประเมินเฝื่อเลื่อนข้ึนแต่งต้ังในระดับที่สูงข้ึนอีกไม่ได้ 

7. ด าเนินการแจง้เวียนมาตรการในการป้องกันและลงโทษข้อมูลเท็จเกีย่วกับคุณสมบัติและการ     
    ประเมินบุคคล ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 

8. ระบุสัดส่วน และค ารับรองของปู้ขอรับการประเมิน ปู้ร่วมด าเนินการ และปู้บังคับบัญชา 

6. กรณีปลงานที่เสนอ จัดท าข้ึนในช่วงระยะเวลาเดียวกบัที่ศกึษาหรือผึกอบรม ปลงานนั้นต้องได้รับ   
   ค ารับรองจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดการผึกอบรม ว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
   หรือหลักสูตรของการศึกษา หรือผึกอบรม แล้วแต่กรณ๊ 

| 



ความรู้  
ความช านาฌงาน 
ประสบการณ์ 

แนวทาง 
ในการประเมิน 

ปลงาน 
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องค์ประกอบในการประเมินและการฝิจารณาปลงาน 

ประโยชน์ 

คุณภาฝ 

ช านาฌการ ช านาฌการฝิเศษ 
สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับ  
กลุ่มงาน หรือผ่ายขึ้นไป 

สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุม่งาน 

หรือผ่ายหรือกองข้ึนไป 

ปฎิบัติงานในความรับปิดชอบด้วย
ตนเอง ระดับกลุ่มงานหรือผ่ายขึ้นไป 

ปฎิบัติงานในความรับปิดชอบด้วยตนเอง 
ระดับกลุ่มงาน หรือผ่าย หรือกองข้ึนไป 

เช่ือถือได้หรือดี ดีมาก 
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เกณฑ์การ 
ฝิจารณา 
ปลงาน 

แนวทาง 
ในการประเมิน 
ปลงาน (ต่อ) 

4 

เกณฑ์การฝิจารณาปลงาน 

ประโยชน์ 
ของปลงาน 

40 

คุณภาฝ 
ของปลงาน 

30 

ประสบการณ์ 
ในการปฎิบัติงาน 

30 

เกณฑ์ป่านการประเมิน  ปู้ท่ีป่านการประเมินจะต้องได้รับการฝิจารณาให้ “ป่าน”  
จากคณะกรรมการปู้ประเมินเกินกึ่งหนึ่ง โดยคะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
และคะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



การจัดท า 
แบบประเมินคุณสมบัติ 
บุคคลและปลงาน 
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ต้องตรงกับ
ประกาศรายชื่อ 
ปู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ให้เข้ารับการ
ประเมินปลงาน 

           
 
 
           ตรวจสอบวันหมดอายุ 
ของใบอนุฌาตประกอบวิชาชีฝ
ก่อนส่งปลงานเข้ารับการประเมิน 
** ใบอนุฌาต ต้องไม่หมดอายุ  
ในวันส่งปลงาน0 

1.3 

ต้องตรงกับประกาศรายชื่อ 
ปู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เข้ารับการประเมินปลงาน 

1.1 

ส าหรับต าแหน่ง
นายสัตวแฝทย์ 



ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง
ตรงตาม ก.ฝ.7 

11 ธันวาคม 2551 (วันที่เข้าระบบแท่ง) 

26 สิงหาคม 2559 วันที่เข้าสู่ต าแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ 

ปี           ระบุปีที่เข้ารับการผึกอบรม/ดูงาน 
ระยะเวลา  ระบุวันที่ หรือ ช่วงวันที่ เข้ารับการ     
             ผึกอบรม/ดูงาน ใส่ (..) จ านวนไว้ข้างล่าง 
หลักสูตร  ระบุชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน 
สถาบัน    ระบุชื่อหน่วยงานทีจ่ัดหลักสูตรผึกอบรม/ดูงาน 
              * ถ้าเป็น กอง/ส านัก จัดหลักสูตร 
              ให้ใส่ กรมปศุสัตว์ ต่อท้ายด้วย 
 
*** ระบุชื่อเต็มของ หลักสูตร/สถาบัน/หน่วยงาน 

         2529    1-30 กันยายน  การเสริมสร้างความรู้            กองการเจ้าหน้าที่ 

                        (30 วัน)    เกี่ยวกับการประเมินปลงาน          กรมปศุสัตว์ 
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หากไม่มีปลงานเรื่องอ่ืน ให้ใส่เรื่องที่ส่งเข้ารับการประเมิน  
โดยระบุชื่อปลงาน และปีที่ด าเนินการจัดท าปลงาน 
 

       ระบุงานที่ได้รับมอบหมายให้ 
       ปฎิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ 

เช่น  ต าแหน่งนายสัตวแฝทย์   
       ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน 
       ด้านการควบคมุ ป้องกัน รักษาโรค 

       ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
       ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน 
       ด้านบ ารุงฝันธ์ุสัตว์ ปรับปรุงฝืชอาหารสัตว์ 
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5.2 

5.1 

ระบุตามค าส่ังของหน่วยงาน และวันที่ หากไม่มีข้อมูลใน 2 หัวข้อนี้  
ให้ตัดออก ไม่ต้องใส่ทั้งหวัขอ้ 5.3/5.4 



หากไม่มีข้อมูล 
ใน 2 หัวข้อนี้  
ให้ตัดออก  

ไม่ต้องใส่ทั้งหัวข้อ 

5.5/5.6 

ปลการปฎิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
ให้นับจากปีปจัจบุัน ย้อนหลัง 3 ปี โดยนับรวมปีที่ขอรับการคัดเลือก 

เช่น  ปีงบประมาณ 2563 
      ปลการปฎิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี คือ 2563 2562 2561 

 

 

 

ปลการปฎิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
น ามาใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการให้คะแนน 

การประเมินองค์ประกอบด้านประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน 

ต้องมีหัวตารางทุกหน้าที่ขึ้นใหม่ 



เอกสารส่วนที่ 3  
จัดท าเป็นส าเนาเอกสาร 
เนื่องจาก ปอ.กกจ. ได้ลงนามตรวจสอบเรียบร้อย 
ตรวจสอบ 
 - วันที่ลงนาม 

 - การเช็คเครือ่งหมาย หน้าข้อมูลการตรวจสอบ 
 - คุณสมบัติกรอกมาด้วยทุกคร้ัง 

เอกสารส่วนที่ 2 ( ตอนที่ 1/ ตอนที่2 ) 
จัดท าเปน็เอกสารส าเนา 
เมื่อปู้บังคับบัฌชาลงนามเรียบร้อยแล้ว 
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ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
นายสัตวแฝทย์ช านาฌการ 
กลุ่มฝัถนาสุขภาฝสัตว ์
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวัด 

 
ดูจากแบบบรรยายลักษณะงาน 
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวัด 
กลุ่มฝัถนาสุขภาฝสัตว ์
ต าแหน่งนายสัตวแฝทย์ ระดับช านาฌการ 
 
(ตรวจสอบให้ตรงตามต าแหน่งเลขที ่ที่ครองด้วย) 

ตัวอย่างเช่น 

ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
นายสัตวแฝทย์ช านาฌ 
กลุ่มฝัถนาสุขภาฝสัตว ์
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวัด 

 
ดูจากแบบบรรยายลักษณะงาน 

ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวัด 
กลุ่มฝัถนาสุขภาฝสัตว ์

ต าแหน่งนายสัตวแฝทย์ ระดับช านาฌการ 
 

(ตรวจสอบให้ตรงตามต าแหน่งเลขที ่
ที่จะขอรับการประเมินด้วย) 

ตัวอย่างเช่น 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง 

2 

1 



ส่วนที่ 2  
ปลงานที่เป็นปลการปฎิบตัิงานหรือปลส าเร็จของงาน 

เป็นชื่อเดียวกับประกาศรายชื่อปู้ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินปลงาน 

ระบุระยะเวลาด าเนินการให้ตรงกับ Concept paper และตรงกับที่ระบุในหน้าปกเอกสารวิชาการ 

ระบุให้ตรงกับที่เสนอ Concept paper และเอกสารวิชาการ 

ไม่ต้องระบุ เนื่องจากขณะส่งปลงานเข้ารับการประเมินปลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ให้สรุปปลการศึกษาที่ได้ เนื่องจากปลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว  
อธิบายให้ชัดเจน เช่น สรุปตามวัตถุประสงค์ แต่ละประเด็นได้ปลการศึกษาเป็นอย่างไร 

อธิบายถึงการศึกษา  
หรือการด าเนินเรื่องท่ีเข้ารับการประเมิน 
มีความยุ่งยาก/ปัฌหา/อุปสรรค  
อะไรหรืออย่างไร ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 
ความช านาฌการด้านใดบ้าง 

7 
ให้ระบุว่าปลการศึกษาที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์/ปลกระทบ อะไร อย่างไร  
ต่อใคร หรือหน่วยงานใด ให้ชัดเจน 

เมื่อปลงานที่ส่งเข้าประเมิน 
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

  ให้ปรับแก้ไขจากหัวข้อท่ี  
      (ปลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 
 

  น ามาระบุในหัวข้อท่ี  
      (ระบุปลส าเร็จของงาน) 

      โดยสรุปปลการศึกษาท่ีได้อย่างชัดเจน  
      เช่น สรุปตามวัตถุประสงค์ในแตล่ะประเด็น  
      ได้ปลการศึกษาเป็นอย่างไร ? 

5.1 

ให้ระบุปัฌหา/อุปสรรค ในการด าเนินการศึกษาเรื่องนี ้มีอะไรบ้าง  

5.2 

วารสาร/ตีฝิมฝ์/เว็บไซต์ (ส านัก/กอง) ฯลฯ 



โปรดระบุรายละเอียดงานให้เป็น %  
รวมให้ได้เท่ากับสัดส่วนปลงาน (%) 

ท่ีด าเนินการ 

ลงลายมือชือ่  

ของปู้ร่วมด าเนินการ 

จัดท าเป็นเอกสารส าเนา 
เมื่อปู้บังคับบัฌชาลงนาม

เรียบร้อยแล้ว 



เอกสารหมายเลข  3 



ระบุชื่อข้อเสนอแนวคิด ซ่ึงเป็นเรื่องเดียวกันกบัเรื่องที่เสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 

ให้น าเสนอหลักการและเหตุปลหรือความเป็นมาของเรื่องที่จะน าเสนอ และอธิบายเหตุปล
และความจ าเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องนี้  เฝื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดในการฝัถนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาฝมากข้ึน 

ให้น าแนวคิด ทฤษญี กญ ระเบียบ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาฝปัฌหาสาเหตุ
ของปัฌหาและอุปสรรคของเรื่องที่จะน าเสนอให้ชัดเจน เฝื่อแสดงให้เห็นว่าการ
ปฎิบัติงานประสบปัฌหา/อุปสรรคอย่างไร มีข้อบกฝร่อง หรือมีจุดอ่อนในเรื่องใด     
เฝื่อจะน าไปสู่กระบวนการน าเสนอแนวคิดและวิธีการเฝือ่ฝัถนาหรือปรับปรุงงาน       
ให้มีประสิทธิภาฝมากข้ึนต่อไป 

ให้น าเสนอแนวความคิดของปู้ขอประเมินในการฝัถนาหรือปรับปรุงงานในเรื่องที่
น าเสนอให้มีประสิทธิภาฝมากข้ึนในภาฝรวม ว่าต้องการฝัถนาหรือปรับปรุง
งานในด้านใดหรือประเด็นใด มีแนวทางหรือทางในการฝัถนาหรือปรับปรุงงาน
อย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นว่าได้มีการน าแนวคิดในเรื่องใดมาประยุกต์ใช้ในการ
ฝัถนาหรือปรับปรุงงานนั้นๆ เฝื่อให้บรรลุปลส าเร็จ 

ให้จัดท าข้อเสนอให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 โดยท าเสนองาน/
โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือฝัถนาปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาฝมากข้ึน โดยระบุแนวทาง วิธีการด าเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ 
หรือแปนปฏิบัติงาน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเห็น
ปลส าเร็จ   ที่ชัดเจน 

ให้ระบุข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวคิด และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ชัดเจน 

ให้ระบุปลที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิด 
จะช่วยในการแก้ไขปัฌหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน หรือท าให้เกิดการฝัถนาหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาฝมากข้ึนอย่างไรบ้าง และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือ
ประชาชนอย่างไร 

ให้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จฝร้อมจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของ
ข้อเสนอแนวคิดที่น าเสนอให้ชัดเจน เหมาะสม สามารถวัดปลส าเร็จของงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนวคิด  

ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด 
วิธีการ หรือแปนงานเฝื่อ

ฝัถนางานหรือปรับปรุงของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาฝ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หรือนโยบายของส่วนราชการ  

ตัวอย่าง 



รูปแบบการจัดท า 
เอกสารปลงานวิชาการ 



   ไม่ใส่ ค าน าหน้า 

   ให้เรียงช่ือ ตามสัดส่วนการปฎิบัติงาน 

ชื่อปู้ด าเนินการ 

 ต้องตรงกับประกาศรายชื่อ              

 ปู้ได้รับการคัดเลือก 

 ให้เข้ารับการประเมินปลงาน 

 และชื่อเร่ืองในเอกสารหมายเลข 3 

ชื่อปลงาน 

หน้าปกเอกสารวิชาการ 

 



เอกสารการเปยแฝร่ 



รูปแบบการจัดท า 
ข้อเสนอแนวคิด 



หน้าปกข้อเสนอแนวคิด 

ต้องตรงกับประกาศรายชื่อปู้ได้รับการ      

คัดเลือกให้เข้ารับการประเมินปลงาน 

และแบบประเมิน  1 - 3 

ชื่อเรื่อง 

หน้าปกข้อเสนอแนวคิด + เอกสารหมายเลข 3 (จัดท าเป็นรูปเล่ม) 

จัดท าขึ้นหลังจากประกาศรายชื่อปู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินปลงาน 

เฝื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาฌการ ระดับช านาฌการฝิเศษ 

ให้ปู้ขอรับการประเมินจัดท าแบบข้อเสนอแนวคิดเป็นรูปเล่ม โดยประเด็นหัวข้อการน าเสนอ                          
เป็นไปตามที่ ก.ฝ.ก าหนด ซึ่งท าให้ปู้ขอรับการประเมินสามารถจัดท ารายละเอียด ข้อเสนอ
แนวคิดวิธีการ หรือแปนงานเฝื่อฝัถนางานหรือปรับปรุงงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ให้มีประสิทธิภาฝ เฝื่อฝัถนางานต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและสอดคล้อง กับแปนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งเป็นแนวคิดหรือแปนงานที่สามารถน าไปปฎิบัติได้จริงและมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามองค์ประกอบที่ ก.ฝ. 
ก าหนด มากกว่ารายละเอียดที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล ( เอกสารหมายเลข 3 ) 



แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล  
(เอกสารหมายเลข 1-3) ข้อเสนอแนวคิด 

สีและสันปกเอกสาร 

สีสันปก ใช้สีเดียวกันทุกเล่ม 

สีหน้าปก ใช้สีต่างกันทุกเล่ม สีอะไรก็ ได้ 

เอกสารปลงานวิชาการ 
(สีหน้าปกใช้สีเดียวกันทุกเรื่อง) 



ปลงาน 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง ปลการปฎิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า 100% 
หัวหน้าโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง และมีสัดส่วน 60% 
ปู้ร่วมโครงการ สัดส่วนไม่ต่ ากว่า 20% 

จัดท าแบบแประเมินคุณสมบัติบุคคลและปลงานวิชาการฉบับสมบรูณ์ 

ตรวจสอบความถูกต้องปลงานกอ่นเปยแฝร่ 
และก่อนเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลและปลงาน 

คณะกรรมการวิชาการส านัก/กองฝิจารณา 

เฝื่อสามารถน าปลงานดังกล่าวไปเปยแฝร่ได้ 
สามารถป้องกันการลอกเลียนปลงาน 

ขอเลขทะเบียนวิชาการ จากกลุ่มฝัถนาวชิาการปศุสตัว์ 

จัดท าหนังสือเวียนและติดประกาศ ฝร้อมบทคัดย่อ รายชื่อปู้ร่วมจัดท า 
สัดส่วนการปฎิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  15 วันท าการ 

แจ้งเวียนมาตรการลอกเลียนปลงาน 

สามารถใช้อ้างอิงและป้องกันการลอกเลียนปลงาน 

เปยแฝร่ปลงาน 

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล+เอกสารปลงานวิชาการ 
ส าเนาหนังสือเวียนและส าเนาประกาศ 

เอกสารวิชาการต้นฉบับเปยแฝร่ 
ส าเนาใบอนุฌาตเป็นปู้ประกอบการบ าบดัโรคสัตว์ (ส าหรับนายสัตวแฝทย์) 

จัดส่งแบบประเมินคุณสมบัติของบคุคลและปลงานวิชาการเฝื่อขอประเมิน 

กระบวนการของปู้ขอรับการประเมิน 



รับเอกสาร 

ตรวจสอบ 

การประชุมประเมิน 

รายงาน 
แต่งตั้ง 

กรณี กกจ. 
ตรวจสอบเอกสาร 

แล้วฝบสิ่งที่ต้องแกไ้ข 
ให้ส่งกลับมา กกจ. 
ภายใน 10 วัน 

(นับจากวันที่แจ้ง) 

ส่งอ่าน ประชุมฝิจารณาบุคคล 
และปลงาน หากมีการแก้ไข 

ไม่ใช่สาระส าคัฌ 
ส่งกลับมา กกจ. 
ภายใน 30 วัน 

(นับจากวันที่แจ้ง) 

กกจ. ส่งให้  
คณะกรรมการ 
ประเมินบุคคล 
และปลงาน 
อ่านล่วงหน้า 

รายงานปลการประเมิน 
ถึงปู้ขอรับการประเมิน 

เสนอ อปส. แต่งตั้ง 

กระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มฝัถนาระบบงานและอัตราก าลัง) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

กองการเจ้าหน้าที่ 
รับเอกสารจาก 

ปู้ขอรับการประเมิน 



ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย 
ก่อนส่งทุกครั้ง 

person1@dld.go.th จัดส่งที่ >> 



เจ้าหน้าที่ปู้รับปิดชอบ 



THANKS 
Person1@dld.go.th 

02 653 4444 ต่อ 2121-3 

Do you have any questions? 

กลุ่มฝัถนาระบบงานและอัตราก าลัง 
กองการเจ้าหน้าที ่กรมปศุสัตว์ 


