
       

 

 
 

เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน 
(CAREER PATH) 

สําหรับ 
 

ช่ือตําแหนงเปาหมาย 
ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน 
หนวยงานสังกัด 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
ช่ือสวนราชการ 
กรมปศุสัตว 
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ภาพแสดง เส้นทางสัง่สมประสบการณ์ และผลงานของผูมี้ศกัยภาพ   (Career Chart) 

  

(M1) ปศุสัตวจังหวัด

  (ระดับตน)

Ladder ที่ 2

(O3) ปศุสัตวอําเภอ

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ที่ 2

(O3) หัวหนาสถานี 

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ที่ 2

(K3) ปศุสัตวอําเภอ 

มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ที่ 1

(O1/O2) สัตวแพทย/สัตวบาล

     

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
spec.

ผูอํานวยการเฉพาะดาน

(นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก

ขาราชการฯ ประเภทอํานวยการตน

-มาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม พรบ.2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว19 วันที่ 11 

ธันวาคม 2551

-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว11 วันที่ 24 

มีนาคม 2552

Ladder ที่ 2

(K3) นายสัตวแพทย/

นักวิชาการสัตวบาล

มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

(สามารถนับระยะ

เวลารวมกันได)

Ladder ที่ 3

(O3) หน.กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

การปศุสัตว/หัวหนาดาน 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือไมนอยกวา 6 ป

สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาที ่(O3) หัวหนาดาน

     

Ladder ที่ 3

(K3) หน.กลุม/ผอ.สวน/ศนูย/หน.ดาน 

มาแลวไมนอยกวา 2 ป

หรือ ไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการ

ปฏิบัติหนาที่ (K2) ปศุสัตวอําเภอ

     

Ladder ที่ 1

(K1/K2) นายสัตวแพทย/

นักวิชาการสัตวบาล

     

Ladder ที่ 2

(K2) ปศุสัตวอําเภอ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

(สามารถนับระยะเวลา

รวมกันได)
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. การปลอดโรคระบาดสัตวและโรคสัตวติดคนในพ้ืนท่ี 
2. ความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว 
3. ความยั่งยืนของอาชีพทางการดานปศุสัตว 
4. องคความรูท่ีถูกตองและเหมาะสมดานการปศุสัตวของคนในพ้ืนท่ี  
5. การสัมฤทธิ์ผลของนโยบายจากสวนกลาง 
6. การลดลงของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว 
7. การลดลงของปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี 
8. การดําเนินการตามกฎหมายปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 
3. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 
 
 
 
 

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)             

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (อํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงาน
สัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
กรมปศุสัตว 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 

ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวจังหวัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว  กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว มาตรฐานดานการปศุสัตว สุขอนามัยสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว   ศึกษา วิเคราะห วิจัย  พัฒนา  ประยุกต  และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว โดยปฏิบัติหนาท่ีวางแผน  มอบหมายงาน  การติดตอประสานงาน  ควบคุมตรวจสอบเรงรัด  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับรองลงไป ซ่ึง
ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องการบริหารจัดการ 
 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
 กฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน 
 ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ 
 
 

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สมรรถนะทางการบริหาร 
1. สภาวะผูนํา 
2. วิสัยทัศน 
2. การวางกลยุทธภาครัฐ 
3. ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน 
4. การควบคุมตนเอง 
5. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. มุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย 
2. สรางความรู สูการบังคับใชกฎหมาย 
3. มุงม่ันพัฒนา แกปญหาการปศุสัตว 
4. ปองกันและพัฒนาสุขภาพสัตวในพ้ืนท่ี 
5. การสรางความปลอดภัยในสินคาปศุสัตว 
6. การสรางเสริมองคความรูสูอาชีพท่ียั่งยืน 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว O3 
สัตวแพทย/เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง O3 ไมนอยกวา 4 ป และผานการปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ ไมนอยกวา 2 ป รวมระยะเวลาไมนอยกวา 6 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานทางวิชาชีพสัตวแพทยและวิชาการปศุสัตวคอนขางสูง ทําหนาท่ีพัฒนางานดานปศุสัตวในเชิงยุทธศาสตรระดับจังหวัด รวมถึงจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีคอนขางยากมาก บูรณาการงานดานปศุสัตวภายในจังหวัด และประสานงานระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การบูรณาการแผน      
2. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน  
3. การติดตามและประเมินผล    
4. การบริหารจัดการระบบขอมูลปศุสัตว 

1. ระดับความสําเร็จของการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนางานดาน
ปศุสัตว 

2. ระดับความสําเร็จของการนํานโยบาย แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ 
3. ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลนโยบาย แผนงาน/โครงการ 
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสารสนเทศการปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 

ประเภทท่ัวไป Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
 ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงอาวุโส ทําหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตวมาแลวไมนอยกวา 2 ป และ/หรือเคยทําหนาท่ีหัวหนาดานกักกันสัตว โดยได
ปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงาน อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะ
แตงตั้ง  หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของชวงเงินเดือนในระดับอาวุโส 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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. 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตว O3 
สัตวแพทยอาวุโส 

หนวยงาน ดานกักกันสัตว 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง O3 ไมนอยกวา 4 ป และผานการปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาดานกักกันสัตว ไมนอยกวา 2 ป รวมระยะเวลาไมนอยกวา 6 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาดานกักกันสัตว มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห พัฒนาและปรับปรุง ดําเนินการควบคุม เคลื่อนยาย และกักกันสัตว ซากสัตว และ
ผลิตภัณฑสัตว พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อโรค ติดตาม และเฝาระวังโรคระบาดสัตว ตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การลดลง กําจัด หรือไมมีการเกิดโรคสัตว 
2. ประชาชนปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันเก่ียวกับโรคติดตอจากสัตวไปสูคน 
3. การดําเนินการควบคุมโรคสัตวและสถานพยาบาลสัตวเปนไปตามกฎหมาย 
4. ความรวดเร็วในการควบคุมโรคสัตว 

1.  ระดับความสําเร็จของการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 
2.  ระดับความสําเร็จของการทําหนาท่ีสารวัตรกรมปศุสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการใหบริการเคลื่อนยายและกักกันสัตว 
 

 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

  5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงอาวุโส ทําหนาท่ีหัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งหรือ
หลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของชวงเงินเดือนในระดับอาวุโส 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ O3 
สัตวแพทย/เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   O3 ไมนอยกวา 4 ป  
 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวอําเภอ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  บํารุงพันธุสัตว ควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว  โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว  
สุขอนามัย มาตรฐานดานการปศุสัตว สิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว รักษาพยาบาลสัตว และคุณภาพสินคาปศุสัตว  การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว โครงการพิเศษอ่ืน ๆ 
แนะนํามาตรฐานฟารมปศุสัตว  จัดเก็บขอมูลการปศุสัตว  แนะนําและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู/อาชีพ/รายได ดานการเลี้ยงสัตว 
3. ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลสัตวในพ้ืนท่ี 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณ, กําลังคน, อุปกรณ จากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
5. สินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 
6. การขยายตัวของอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 
3. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ladder 2 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงอาวุโส ทําหนาท่ีหัวหนาสถานี และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงาน อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน  หรือ
เปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางระดับลางของชวงเงินเดือนในระดับอาวุโส  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนาสถานี O3 
เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

หนวยงาน สถานีพัฒนาอาหารสัตว 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว  กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง  O3 ไมนอยกวา 4 ป  

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตว บริหาร และควบคุมงานผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว หนอพันธุ และเสบียงสัตว ใหเพียงพอสําหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ กํากับดูแล และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ และเสบียงสัตวของหนวยงานและของกลุมเกษตรกรใหไดมาตรฐาน วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารสัตวใหกับเกษตรกร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. องคความรูใหมๆ ดานอาหารสัตวเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 
2. ปญหาดานอาหารสัตวไดรับการแกไขใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
3. เมล็ดพันธุและเสบียงสัตวไดมาตรฐาน 
4. ความเพียงพอของเมล็ดพันธุและเสบียงสัตว 
5. กลุมเปาหมายไดรับความรูดานอาหารสัตวและนําไปใชประโยชน 
6. ความถูกตองของผลการวิเคราะหตรวจสอบอาหารสัตวและเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 
7. ความรวดเร็วของผลการวิเคราะหตรวจสอบอาหารสัตวและเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 
8. กลุมเกษตรกรเปาหมายมีอาชีพและรายไดดานพืชอาหารสัตว 

1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว 
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานผลิตพืชอาหารสัตว  
 

 
 
 
 
 

Ladder 2 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงอาวุโส ทําหนาท่ีหัวหนาสถานี และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางระดับลางของชวงเงินเดือนในระดับอาวุโส  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนาสถานี O3 
เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

หนวยงาน สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว 
สํานักพัฒนาพันธุสัตว  กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   O3 ไมนอยกวา 5 ป  

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว รับผิดชอบกํากับดูแลแผนงาน/งบประมาณ การวิจัยและพัฒนาโคนม  โคเนื้อ กระบือ  สัตวเล็ก สัตวปก และวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว  ติดตาม กํากับ     ดูแลการข้ึนทะเบียนพันธุสัตว  เพ่ือการรับรองพันธุ  และเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมือง  สัตวหายาก  และสัตว
ใกลศูนยพันธุ ท้ังในและนอกถ่ินกําเนิดเดิม  ติดตาม กํากับดูแลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย  เพ่ือกําหนดมาตรฐานการผลิตระดับตาง ๆ ตามชนิดของสัตว  
ติดตาม  กํากับดูแลการจัดตั้ง  พรอมท้ังใหคําปรึกษา  แนะนําการดําเนินงานของฟารมเครือขาย  เพ่ือการกระจายสัตวพันธุดีสูเกษตรกร ถายทอดเทคโนโลยีแกเจาหนาท่ีของ
รัฐและเกษตรกร  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. สัตวพันธุดีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีประเทศไทย 
2. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดานปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับระดับเกษตรกร พ้ืนท่ี 
และสภาพแวดลอม 
3. ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสมกับการเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกร  
4. ความเพียงพอของสัตวพันธุดีตอความตองการของเกษตรกร  
5. การลดการนําเขาพันธุสัตวจากตางประเทศ 
6. ความสมบูรณของฐานขอมูลเพ่ือการรับพันธุสัตว 
7. มาตรฐานในการผลิตพันธุสัตวตามเกณฑท่ีกําหนด 

1.  ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวพันธุดี 
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานฟารมเครือขายกระจายพันธุสัตว 
4.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 

 
 
 

Ladder 2 



        - 14 - 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงอาวุโส ทําหนาท่ีหัวหนาสถานี และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมากติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางระดับลางของชวงเงินเดือนในระดับอาวุโส  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง นักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง กรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง สัตวแพทย/เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน O2 
 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง  O2 ไมนอยกวา 6 ป  

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  บํารุงพันธุสัตว ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว  โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว  สุขอนามัย มาตรฐานดานการปศุสัตว สิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว รักษาพยาบาลสัตว          
และคุณภาพสินคาปศุสัตว  การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว โครงการพิเศษอ่ืน ๆ แนะนํามาตรฐานฟารมปศุสัตว  จัดเก็บขอมูลการปศุสัตว  แนะนําและสาธิตการปลูก 
พืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู/อาชีพ/รายได ดานการเลี้ยงสัตว 
3. ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลสัตวในพ้ืนท่ี 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณ, กําลังคน, อุปกรณ จากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
5. สินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 
6. การขยายตัวของอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

1.  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
2.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 

Ladder 1 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 
• ระดับ 1 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงปศุสัตวอําเภอ/หัวหนาสถานี/หัวหนาดาน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของชวงเงินเดือนในระดับชํานาญงาน  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว 
(เฉพาะผูท่ีจะเขาสูตําแหนงปศุสัตวอําเภอ) 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว/กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว/
กลุมเทคโนโลยีการปศุสัตว K3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง 
K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 
หรือผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอ K2 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการสัตวแพย/วิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ควบคุม ปองกัน และกําจัดโรคระบาดสัตวและโรคติดตอระหวางคนและสัตว 
2. ดูแลรักษาสุขภาพสัตว 
3. ดําเนินการปรับปรุงพันธุสัตว 
4. ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
5. ปรับปรุงมาตรฐานสถานท่ีผลิตและจําหนาย ฟารม และโรงฆาสัตว 
6. ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตว 
7. กํากับ ตรวจสอบ ดูแลสิ่งแวดลอมดานปศุสัตว 
8. ควบคุมดูแลโครงการตามพระราชดําริ 
9. สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตวตามเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตวและภูมิปญญาทองถ่ิน 
11. ถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตวสูประชาชน 

 
 
 
 

ประเภทวิชาการ 
Ladder 3 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 
1. การปลอดโรคระบาดสัตวและโรคสัตวติดคนในพ้ืนท่ี 
2. ความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว 
3. ความยั่งยืนของอาชีพทางการดานปศุสัตว 
4. องคความรูท่ีถูกตองและเหมาะสมดานการปศุสัตวของคนในพ้ืนท่ี  
5. การสัมฤทธิ์ผลของนโยบายจากสวนกลาง 
6. การลดลงของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว 
7. การลดลองของปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี 
8. การดําเนินการตามกฎหมายปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว หรือ มาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือ 
การสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

2. รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว 
 

 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการสวน K3 
 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ปและผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย/สัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. กํากับ ตรวจสอบ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานในพ้ืนท่ี 
2. นิเทศติดตามงานในพ้ืนท่ี 
3. ควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว 
4. ตรวจสอบ ติดตาม รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
5. ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาการปศุสัตว 
6. ถายทอดเทคโนโลยีแกประชาชน 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปฏิบัติงานตามเปาหมายและนโยบายของหนวยงานกรมปศุสัตวในเขตพ้ืนท่ี 
2. ความราบรื่นในการประสานงานและการสรางรวมมือระหวางหนายงานสวนกลาง 
และหนวยงานในพ้ืนท่ี 
3. สัตวมีสุขภาพดี 
4. อาหารดานปศุสัตวปลอดภัย 
5. ความรูความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกร 

1. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจดานการพัฒนาสุขภาพสัตว มาตรฐาน
สินคาปศุสัตว การสงเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการยุทธศาสตรรายชนิดสัตว 
3. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
 



        - 22 - 

 
 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนย/หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักพัฒนาอาหารสัตว   
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. คนควา วิจัยและพัฒนาดานอาหารสัตว 
2. ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตวไปยังกลุมเปาหมาย 
3. ผลิตและกระจายพันธุพืชอาหารสัตวและเสบียงสัตว 
4. วิเคราะหตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวและเมล็ดพันธุ 
5. พัฒนาอาชีพดานอาหารสัตวและการเลี้ยงสัตว 

 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. องคความรูใหมๆ ดานอาหารสัตวเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 
2. ปญหาดานอาหารสัตวไดรับการแกไขใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
3. เมล็ดพันธุและเสบียงสัตวไดมาตรฐาน 
4. ความเพียงพอของเมล็ดพันธุและเสบียงสัตว 
5. กลุมเปาหมายไดรับความรูดานอาหารสัตวและนําไปใชประโยชน 
6. ความถูกตองของผลการวิเคราะหตรวจสอบอาหารสัตวและเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 
7. ความรวดเร็วของผลการวิเคราะหตรวจสอบอาหารสัตวและเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 
8. กลุมเกษตรกรเปาหมายมีอาชีพและรายไดดานพืชอาหารสัตว 

1.  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาดานอาหารสัตว 
2.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานผลิตพืชอาหารสัตว 
4.  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวและเมล็ด
พันธุพืชอาหารสัตว 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนย/หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักพัฒนาพันธุสัตว   
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. วิจัยและพัฒนาดานการปรับปรุงพันธุสัตว การผลิตสัตว 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 
3. ถายทอดองคความรูดานการปศุสัตว 
4. ผลิตสัตวพันธุดี 
5. กระจายพันธุสัตว 
6. เปนศูนยขอมูลดานการปรับปรุงพันธุสัตวและผลิตปศุสัตว 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. สัตวพันธุดีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีประเทศไทย 
2. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดานปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับระดับเกษตรกร พ้ืนท่ี 
และสภาพแวดลอม 
3. ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสมกับการเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกร  
4. ความเพียงพอของสัตวพันธุดีตอความตองการของเกษตรกร  
5. การลดการนําเขาพันธุสัตวจากตางประเทศ 
6. ความสมบูรณของฐานขอมูลเพ่ือการรับพันธุสัตว 
7. มาตรฐานในการผลิตพันธุสัตวตามเกณฑท่ีกําหนด 

1.  ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวพันธุดี 
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานฟารมเครือขายกระจายพันธุสัตว 
4.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนย/หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว   
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือการถายทอดเกษตรกร 
2. สรางตําบลพัฒนาปศุสัตว 
3. ถายทอดความรูเพ่ือแกปญหาดานการปศุสัตวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
4. วางแผน พัฒนา ประเมินการพัฒนาในกลุมเปาหมาย 
5. การบริหารจัดการโครงการดานการถายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว 
6. สรางกลุมเครือขาย/กลุมปศุสัตว 
7. วิทยากรใหกลุม และเครือขายท่ีเก่ียวของ 
8. ใหคําปรึกษาแนะนํา 
9. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ความม่ันคงพ้ืนท่ีเฉพาะ 
10. ชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ  

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. เกษตรมีอาชีพม่ันคงและรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนขององคความรูท่ีถายทอดไปสูเกษตรกร 
3. ความรวมมือของเกษตรกรในการนําแนวทางการแกไขปญหาหรือเทคโนโลยีใหมๆ ไปใช  
4. ความรูและทักษะของเครือขายตนแบบในการทําปศุสัตว 
5. องคความรูใหม ๆ ท่ีเหมาะสมดานการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตว 

1.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
2.  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมเกษตรกรใหสามารถประกอบอาชีพการ  
ปศุสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว 
4.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. วิจัย พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค/วัคซีน หรือชีวสาร/ชีวภัณฑ 
2. ชันสูตร ตรวจวินิจฉัยและแกปญหาโรคสัตวในพ้ืนท่ี 
3. ถายทอดเก่ียวกับเทคโนโลยีการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
4. รวบรวมขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว 
 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. ความถูกตองตรงตามมาตรฐานในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
2. ความรวดเร็วในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
3. เทคนิคใหมๆ เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
4. ชีวสาร ชีวภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับตรวจวินิจฉัย และควบคุมปองกันโรคสัตว 
5. ขอมูล องคความรูท่ีมีประโยชนเพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหา ควบคุม ปองกัน

และกําจัดโรคในสัตว/คน 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการมาตรฐานการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
 

 
 
 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ศึกษามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 
2. จัดทําระบบคุณภาพ ISO ๑๗๐๒๕ 
3. ตรวจประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ 
4. บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 
5. ควบคุมกํากับดูแลระบบคุณภาพ 
6. สอบเทียบเครื่องมือ 
7. ฝกอบรมหรือสรางความรูความเขาใจในระบบคุณภาพ 
8.  ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
9. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
10. พัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
11. ถายทอดเทคโนโลยีและใหคําปรึกษาแนะนําการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO ๑๗๐๒๕) ของหองปฏิบัติการ 
2. ความเปนมาตรฐานสากลของหองปฏิบัติการ 
3. การยอมรับผลการทดสอบของหองปฏิบัติการ 
4. ความเปนมาตรฐานเดียวกันของหองปฏิบัติการในเครือขาย 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ระดับความสําเร็จของบการบริหารจัดการหองปฎิบัติการ 

Ladder 3 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

5. ความทันเวลาในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ งบประมาณ แกหองปฏิบัติการ 
6. ความถูกตองของผลการทดสอบสินคาปศุสัตว 
7. ความรวดเร็วของการใหบริการการตรวจสอบสินคาปศุสัตว 
8. วัคซีนท่ีใชในการควบคุมปองกันโรคสัตวไดมาตรฐาน 
9. วิธีการตรวจสอบท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
10. หองปฏิบัติการไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
11. กลุมเปาหมายมีความรูดานการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        - 33 - 

 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการสวน / หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคระบาดสัตว 
2. ปองกันการแพรระบาดโรคจากสัตวไปสูคน 
3. ประสานงานและสรางองคความรูเผยแรความรูใหกับกลุมท่ีเก่ียวของกับการควบคุม ปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว  
4. ดูแลสุขภาพสัตว 
5. กํากับดูแลตามกฎหมายท่ีเก่ียวของดานสุขภาพสัตว 
6. บําบัดรักษาโรคสัตว 
7. วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว 
8. กํากับดูแลสถานพยาบาลรักษาสัตวเอกชน 
9. จัดหาเวชภัณฑสําหรับรักษาสัตว 
10. ใหคําปรึกษาแนะนํา เก่ียวกับดานสุขภาพสัตวกับเกษ๖รกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
11. พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางในการรักษาพยาบาล/บําบัดโรคสัตว 
12. กําหนดแนวทางและรูปแบบการใหบริการรักษาโรคสัตว 
13. การอนุรักษชางบานไมใหสูญพันธุ 

 
 
 
 

Ladder 3 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การลดลง กําจัด หรือไมมีการเกิดโรคสัตว 
2. ประชาชนปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันเก่ียวกับโรคติดตอจากสัตวไปสูคน 
3. การดําเนินการควบคุมโรคสัตวและสถานพยาบาลสัตวเปนไปตามกฎหมาย 
4. ความรวดเร็วในการควบคุมโรคสัตว 
5. การลดการตาย/ปวยของสัตวในพ้ืนท่ี 
6. ความพึงพอใจของเกษตรกรในการบริการรักษาโรคสัตว 
7. ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพสัตวของเกษตรกร 
8. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาสัตว 
9. สถานพยาบาลเอกสารปฏิบัติตามกฎหมาย 
10. การคงอยูหรือเพ่ิมข้ึนของชางบาน 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการควบคุมและกําจัดโรคระบาดสัตว 
ระดับความสําเร็จของการปองกันการแพรระบาดโรคสัตว 
ระดับความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว 

 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตว K3 
 

หนวยงาน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว   
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย 
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการอนุญาตใหเคลื่อนยาย 
3. ออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายสัตว 
4. ตรวจสอบจํานวนและสุขภาพของสัตวท่ีตองการเคลื่อนยายเพ่ือออกใบรับรองฯ  
5. สรางภูมิคุมกันใหสัตวท่ีตองการเคลื่อนยาย 
6. กักกันสัตวกอนการเคลื่อนยาย 
7. จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการเคลื่อนยายสัตว 
8. พนยาทําลายเชื้อแกสัตวท่ีเคลื่อนยาย 
9. ออกใบรับรองแกสถานกักกันสัตวของเอกชน 
10. เก็บและนําสงตัวอยางสัตวท้ังเขา-ออกประเทศ 
11. ใหความรูดานการเคลื่อนยาย กักกันสัตว แกบุคคลท่ีเก่ียวของ 
12. วิเคราะหความเสี่ยงของโรคระบาดจากการนําเขาและสงออกสัตว  

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและซากสัตวท่ีเคลื่อนยาย 
2. ความถูกตองตามกฎหมายของการดําเนินการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว  
3. การไดมาตรฐานของสถานกักกันสัตว และสถานกักเก็บซากสัตว 
4. การปองกันไมใหเกิดโรคสัตวอุบัติใหมเขามาในประเทศ 

1.  ระดับความสําเร็จของการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 
2.  ระดับความสําเร็จของการทําหนาท่ีสารวัตรกรมปศุสัตว 
3.  ระดับความสําเร็จของการใหบริการเคลื่อนยายและกักกันสัตว 
 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน  หรือเปน
ผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ****ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ใหบริการข้ึนทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอาหารสัตว วัตถุอันตราย โรงฆาสัตวภายในประเทศ 
2. กําหนดมาตรฐานการผลิตและสินคาปศุสัตว และรับประกันคุณภาพ 
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวตามกฎหมาย และมาตรฐานระหวางประเทศ และมาตรฐานประเทศคูคา  
4. สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบจากระบบการผลิตปศุสัตว 
5. ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย 
6. ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตว 
7. กําหนดแผนการผลิตและพัฒนาสินคาปศุสัตว 
8. เฝาระวังและแจงเตือนภัยดานความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว 
9. วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับสินคาปศุสัตว 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. สินคาปศุสัตวมีความปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 
2. ระบบการผลิตสินคาปศุสัตวไดมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับ 
3. ระบบการผลิตสินคาปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม 
4. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาปศุสัตว 
 

1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบการผลิตสินคาปศุสัตว 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมตํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. ผลิตชีวภัณฑสัตว 
2. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตว 
3. ถายทอดความรูเก่ียวกับชีวภัณฑสัตว 
4. ผลิตน้ําเพ่ือการผลิตชีวภัณฑสัตว 
5. ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑสัตวทดลอง 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. ความเชื่อม่ันตอสัตวทดลองเพ่ือการผลิตชีวภัณฑสัตว 
2. ความเชื่อม่ันตอวัคซีนของกรมฯ 
3. คุณภาพของน้ําท่ีใชในการผลิตและทดสอบ ชีวภัณฑสัตว 
4. ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการผลิตวัคซีนตลอดป 
5. วัคซีนท่ีมีคุณภาพ 
6. ความเพียงพอของวัคซีนตอความตองการของเกษตรกร  
7. การพัฒนาของกระบวนการผลิตชีวภัณฑสัตว 
8. การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ระดับความสําเร็จของการผลิตชีวภัณฑสัตว 
ระดับความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตว 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม / ผูอํานวยการศูนย K3 
 

หนวยงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง   K3 ไมนอยกวา 3 ป และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา2 ป 
 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการสัตวบาล 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. วิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
2. ผลิตและขยายสัตวพันธุด ี
3. คัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตว 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตปศุสัตว 
5. ผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้าเช้ือ 
6. แกไขปญหาสุขภาพในระบบสืบพันธุ 
7. อนุรักษพันธุกรรมสัตว 
8. ถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ 
9. จัดการปญหาสุขภาพระบบสืบพันธุสัตว 
10. ใหบริการเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุสัตว 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตวพันธุดี 
2. การเพ่ิมข้ึนของสัตวพันธุดี 
3. การลดลงของปญหาดานระบบสืบพันธุสัตว 
4. ระบบจัดการขอมูลการผลิตปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ 
5. การผลิตน้ําเชื้อผสมเทียมไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ  
6. การเพ่ิมมาตรฐานของการบริการดานผสมเทียม 
7. การคงอยูของพันธุสัตว 
8. การพัฒนาพอแมพันธุกรรมสัตว 

1.  ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวพันธุดี 
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการมาตรฐานดานการผสมเทียม 
3.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการแกไขปญหาความสมบูรณพันธุ 
4.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 

หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  



        - 44 - 

 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุม K3 
 

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ป  และผานการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมไมนอยกวา 2 ป 

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการสัตวแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1. วินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตวและโรคสัตวติดคน 
2. ศึกษาคนควาวิจัยโรคสัตว 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. ความถูกตอง เชื่อถือได และมีมาตรฐานของการชันสูตรโรคสัตวและโรคสัตวติดคน 
2. ความทันเวลาในการชันสูตรโรคสัตวและโรคสัตวติดคน 
3. หนวยงานในภูมิภาครับทราบถึงขอมูลและวิธีการในการปองกันและแกไขปญหา
โรคสัตวไดทันตอเหตุการณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการชันสูตรโรคสัตว 
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการดานการวิจัยโรคสัตว 

  
 
 
 
 
 
 

Ladder 3 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และทําหนาท่ีหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูอํานวยการสวนใน
สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานัก ผูอํานวยการศูนย/ หัวหนาดานกักกันสัตว และ/หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม  หรือหัวหนาฝายอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  โดยไดปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งหรือหลายหนาท่ี รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือรวมกันมาไมนอยกวา 3 ป สําหรับผูผานการปฏิบัติหนาท่ีปศุสัตวอําเภอระดับชํานาญการ 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาคาก่ึงกลางของเงินเดือนในระดับชํานาญการพิเศษ  

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล/ปศุสัตวอําเภอ  K3 
 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K3 ไมนอยกวา 3 ป  

 
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  บํารุงพันธุสัตว ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว  โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว  สุขอนามัย  สิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว รักษาพยาบาลสัตว  และคุณภาพสินคาปศุสัตว  
การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว โครงการพิเศษอ่ืน ๆ แนะนํามาตรฐานฟารมปศุสัตว  จัดเก็บขอมูลการปศุสัตว  แนะนําและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู/อาชีพ/รายได ดานการเลี้ยงสัตว 
3. ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลสัตวในพ้ืนท่ี 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณ, กําลังคน, อุปกรณ จากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
5. สินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 
6. การขยายตัวของอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว หรือ การพัฒนามาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว หรือ การสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หรือการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 

2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล/ปศุสัตวอําเภอ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุม/ฝาย 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• เงินเดือนไมต่ํากวาคากลางระดับลางของระดับชํานาญการพิเศษ 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ  K2 
 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K2 ไมนอยกวา 5 ป  
 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  บํารุงพันธุสัตว ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว  โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว มาตรฐานดานการปศุสัตว สุขอนามัย  สิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว รักษาพยาบาลสัตว  และ
คุณภาพสินคาปศุสัตว  การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว โครงการพิเศษอ่ืน ๆ แนะนํามาตรฐานฟารมปศุสัตว  จัดเก็บขอมูลการปศุสัตว  แนะนําและสาธิตการปลูก พืช
อาหารสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู/อาชีพ/รายได ดานการเลี้ยงสัตว 
3. ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลสัตวในพ้ืนท่ี 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณ, กําลังคน, อุปกรณ จากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
5. สินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 
6. การขยายตัวของอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 
3. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 
• ระดับ 3 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุม/ฝาย 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• เงินเดือนไมต่ํากวาคากลางระดับลางของระดับชํานาญการพิเศษ 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา   (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล/ปศุสัตวอําเภอ  K2 
 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง K2 ไมนอยกวา 4 ป  
 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  บํารุงพันธุสัตว ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว  โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว มาตรฐานดานการปศุสัตว สุขอนามัย  สิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว รักษาพยาบาลสัตว            
และคุณภาพสินคาปศุสัตว  การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว โครงการพิเศษอ่ืน ๆ แนะนํามาตรฐานฟารมปศุสัตว  จัดเก็บขอมูลการปศุสัตว  แนะนําและสาธิตการปลูก 
พืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS) 

1. การปราศจากโรคของสัตวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู/อาชีพ/รายได ดานการเลี้ยงสัตว 
3. ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลสัตวในพ้ืนท่ี 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณ, กําลังคน, อุปกรณ จากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
5. สินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 
6. การขยายตัวของอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว หรือ การพัฒนามาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว หรือ การสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หรือการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 

2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ladder 1 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ 
(COMPETENCY NAME) 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL)  

 ความรูเรื่องสัตวแพทย/สัตวบาล 
 กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

     

 การใชคอมพิวเตอร 
 การใชภาษาอังกฤษ 
 การคํานวณ 
 การจัดการขอมูล 

   
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 
• ระดับ 2 

 
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูต่ําแหนงงานลําดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 

• ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการ รวมกันมาแลวไมนอยกวา 4 ป 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงหัวหนากลุม/ฝาย 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ยุทธศาสตรและ KPI ตามตําแหนงงานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน   
หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

• ไมอยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

• เงินเดือนไมต่ํากวาคากลางระดับลางของระดับชํานาญการ 

• ****ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว  
(เฉพาะผูท่ีจะเขาสูตําแหนงปศุสัตวอําเภอ) 
 
หมายเหต ุ ***กําหนดใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557)  หรือจนกวาจะมีผูผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว  
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