
หน.สถานี

สพ./สัตวบาล (อว)
ปศสุัตวอําเภอ 

(อว)

ปศสุัตวจังหวัด 

(ตน)

ปศสุัตวจังหวัด 

(สูง)

นายสัตวแพทย 

(ปก/ชก)

หน.กลุม                        

(นายสตัวแพทย/นวก.สตัวบาล)(ชพ)

นายสัตวแพทย 

(ชพ)

นายสัตวแพทย 

(ชช)

นายสัตวแพทย 

(ทรงคุณวุฒิ)

ผอ.กอง  

(ตน)

ผอ.สํานัก/กอง 

(สูง)

สัตวแพทย      

(ปง./ชง.)

หน.กลุมยุทธฯ/หัวหนาดาน

สพ./จพง.สัตวบาล (อว.)

รูปแบบความกาวหนา (Career Model) 

ของตําแหนงปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวเขต

ปศสุัตวอําเภอ 

(ชก/ชพ)

นักวิชาการ

สัตวบาล (ปก/ชก)

นักวิชาการ

สัตวบาล (ชพ)

นักวิชาการ

สัตวบาล (ชช)

            การเลื่อนตําแหนงงาน

            การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

            ตองไดรับความยินยอมจากผูดาํรง                  

            ตําแหนง

ปศสุัตวเขต 

(สูง)

จพง.สัตวบาล 

(ปง./ชง.)

ผอ.สวน/ศูนย/หน.ดาน                         

(นายสตัวแพทย/นวก.สตัวบาล)(ชพ)



(M1) ปศุสัตวจังหวัด

  (ระดับตน)

Ladder ท่ี 2

(O3) ปศุสัตวอําเภอ

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ท่ี 2

(O3) หัวหนาสถานี 

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ท่ี 2

(K3) ปศุสัตวอําเภอ 

มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ท่ี 1

(O1/O2) สัตวแพทย/สัตวบาล

     

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
spec.

ผูอํานวยการเฉพาะดาน

(นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก

ขาราชการฯ ประเภทอํานวยการตน

-มาตรฐานกําหนดตาํแหนงตาม พรบ.2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว19 วันท่ี 11 

ธันวาคม 2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว11 วันท่ี 24 

มีนาคม 2552

Ladder ท่ี 2

(K3) นายสัตวแพทย/

นักวิชาการสัตวบาล

มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ท่ี 3

(O3) หน.กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

การปศุสัตว/หัวหนาดาน 

มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือไมนอยกวา 6 ป

สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ี (O3) หัวหนาดาน

     

Ladder ท่ี 3

(K3) หน.กลุม/ผอ.สวน/ศูนย/หน.ดาน 

มาแลวไมนอยกวา 2 ป

หรือ ไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการ

ปฏิบัติหนาท่ี (K2) ปศุสัตวอําเภอ

     

Ladder ท่ี 1

(K1/K2) นายสัตวแพทย/

นักวิชาการสัตวบาล

     

Ladder ท่ี 2

(K2) ปศุสัตวอําเภอ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

(สามารถนับระยะเวลา

รวมกันได)



 M2 ปศุสัตวจังหวัด

 (ระดับสูง)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
spec.

ผูอํานวยการเฉพาะดาน

(นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก

ขาราชการฯ ประเภทอํานวยการตน

-มาตรฐานกําหนดตาํแหนงตาม พรบ.2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว19 วันท่ี 11 

ธันวาคม 2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว11 วันท่ี 24 

มีนาคม 2552

 ladder ที่ 1

M1 ผูอํานวยการ(ระดับตน)

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

ladder ที่ 1

M1 ปศุสัตวจังหวัด (ระดบัตน)

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

ladder ที่ 1

K3 ผอ.สวน/ศูนย/หน.ดาน

มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)



 M2 ปศุสัตวเขต

(ระดับสูง)

สํานักงานปศุสัตวเขต 
spec.

ผูอํานวยการเฉพาะดาน

(นายสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล)

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก

ขาราชการฯ ประเภทอํานวยการตน

-มาตรฐานกําหนดตาํแหนงตาม พรบ.2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว19 วันท่ี 11 

ธันวาคม 2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว11 วันท่ี 24 

มีนาคม 2552

 ladder ที่ 1

M2 ปศุสัตวจังหวัด (ระดบัสูง)

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

 ladder ที่ 1

M1 ปศุสัตวจังหวัด (ระดบัตน)

มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)
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