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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน 

(CAREER PATH) 

สําหรับ 

 

ช่ือตําแหนงเปาหมาย 

ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน 

หนวยงานสังกดั 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

ช่ือสวนราชการ 

กรมปศุสัตว 
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ตําแหนงเปาหมาย   (CRITICAL POSITION) 

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/

ปฏิบัติงานสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน (M1) 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวจังหวัด มีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ  สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 

ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีรับผิดชอบ ท่ีตองใชความรู ความชํานาญงานเฉพาะดานสัตวแพทยหรือสัตวบาล  ซ่ึงมีลักษณะ

หนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ในการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต งานดานสุขภาพสัตว ดานมาตรฐาน ตรวจสอบ

คุณภาพสินคาปศุสัตว ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว และถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา 

แนะนํา และกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตวตามท่ีไดรับมอบอํานาจแกสํานักงานปศุสัตวอําเภอในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

1. วางแผนงาน โครงการ หรือ

แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนด

เป าหมายและผลสั มฤทธิ์ ขอ ง

สํ า นั ก ง านป ศุสั ต ว จั ง ห วั ด  ใ ห

สอดคลองกับนโยบายและแผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ก ร ม ป ศุ สั ต ว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

จังหวัด 

1. จัดระบบงาน และวิ ธี การปฏิบั ติ ราชการของ

หนวยงานเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาท่ีในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

2. มอบหมาย กํา กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให

คําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ภารกิจของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือใหงานบรรลุ

ตามภารกิจ แผนกลยุทธ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ

กรมปศุสัตวและจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพและ

1. จัดระบบงาน และอัตรากําลัง

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการ

ปฏิบั ติงานมีประสิทธิภาพอยาง

สูงสุด และสอดคลองกับภารกิจและ

บทบาทหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตว

จังหวัด 

2. ติดตามและประเมินผลงานของ

เจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือให

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ

งบประมาณของหนวยงาน เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 

และเปนไปตามเปาหมายของสวน

ราชการ 

2. ติ ดตาม  ตรวจสอบการ ใช

ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให

ส า ม า ร ถ ใ ช ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
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หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม รวมกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเปนไป

ตามพันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย 

แล ะผลสั มฤทธิ์ ท่ี ก ร มป ศุสั ต ว

กําหนด 

3 .  ติดตาม เร งรัด  การ ดํา เนิน

โ ค ร งก า ร  กิ จ กร รม  ห รื อ ก า ร

ดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตาม

แผนงาน โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล

และรายงานการดําเนินงาน เพ่ือให

เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย แ ล ะ

ผลสัมฤทธิ์ของกรม            ปศุ

สัตวและจังหวัดท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลสูงสุด   

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา 

แนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยการปองกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว กฎหมายวาดวย

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษ

สุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการ

จําหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของแกสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดมีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตาม

ภารกิจท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรับผิดชอบเพ่ือให

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน กลุมเกษตรกร และ

อาสาปศุสัตวท่ีอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือ

บูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอ

เกษตรกร และประชาชนผูรับบริการ  

6. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส อ ด ค ล อ ง กั บ

วัตถุประสงค และบรรลุเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบั ติ ง านของ

เจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือให

เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม

กับงานท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

คว าม คุ มค า  และ เป น ไปตาม

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

กําหนด 
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หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

 

 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ท่ี

ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงาน

หรือองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ ในฐานะ

ผู แ ทนหน ว ย ง านหรื อ ส ว น ร าช ก า ร  เ พ่ื อ รั กษ า

ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุน

ใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิานหลัก (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 

 

 

 

 

 

        - 5 - 



รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ 

(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้   (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 ชอบธรรมและ

จริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะทางการบริหาร 

1. สภาวะผูนํา 

2. วิสัยทัศน 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมองภาพองครวม 

2. การคิดวิเคราะห 

3. การดําเนินการเชิงรุก 

 

 

 

 

• ระดับ 3 

• ระดับ 3 

• ระดับ 3 

• ระดับ 3 

 

• ระดับ 3 

 

• ระดับ 1 

• ระดับ 1 

 

• ระดับ 1 

• ระดับ 1 

• ระดับ 1 
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เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงเปาหมาย (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทท่ัวไป ตําแหนงสัตวแพทยหรือเจาพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส (O3)  

- หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 5 และ 6 

- หัวหนาดานกักกันสัตว สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  

- ผูอํานวยการศูนย สํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว (สามารถนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว 

เม่ือป พ.ศ. 2559) 

(2) ประเภทวิชาการ ตําแหนงนายสัตวแพทยหรือนักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ (K3) 

- หัวหนากลุมของสํานัก/กอง ตามโครงสรางการแบงงานภายในของกรมปศุสัตว ท่ี อ.ก.พ กระทรวงอนุมัติ 

- หัวหนากลุม สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ผูอํานวยการสวน สํานักงานปศุสัตวเขต  

- หัวหนาดานกักกันสัตว สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  

- ผูอํานวยการศูนย สํานักพัฒนาพันธุสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักควบคุม 

ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สําหรับผูอํานวยการศูนยฯ สํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว สามารถนับรวม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว เม่ือป พ.ศ. 2559) 

 (3) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (K3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงอํานวยการระดับตน (M1) ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)              

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  

(สัตวแพทย/เจาพนักงานสัตวบาล อาวุโส) O3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทท่ัวไป 

Ladder 1.1 ประเภทท่ัวไป 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position) รวม

แลวไมนอยกวา 1 ป โดยสามารถนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 6 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 10 - 



รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)              

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

(สัตวแพทย อาวุโส) O3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 5 และ 6 

กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทท่ัวไป 

Ladder 1.1 ประเภทท่ัวไป 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position) รวมแลว

ไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 6 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสู

ตําแหนงเปาหมายได) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.

กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ  

 ***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 12 - 



รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)              

ช่ือตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตว  

(สัตวแพทย อาวุโส) O3 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) 

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทท่ัวไป 

Ladder 1.1 ประเภทท่ัวไป 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาดานกักกันสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 6 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม

ปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 
 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)             

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนยฯ  

(จาพนักงานสัตวบาล อาวุโส) O3 

หนวยงาน สํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) 

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทท่ัวไป 

Ladder 1.1 ประเภทท่ัวไป 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยในสํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder 

Position) รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 6 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) (โดยสามารถนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว เม่ือป พ.ศ. 2559) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม

ปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 
 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)    

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมของสํานัก/ กอง ตามโครงสรางการแบงงานภายในของกรมปศุสัตว ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงอนุมัต ิ  

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ) K3  

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
 

 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.2 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมของสํานัก/กอง ตามโครงสรางการแบงงานภายในของกรมปศุสัตว ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงอนุมัติ หรือตําแหนงเสนทาง

ความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา  

3 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา   (LADDER POSITION)                   

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว/กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว/ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล 

ชํานาญการพิเศษ) K3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

Ladder 1.2 ประเภทวิชาการ 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลว       

ไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป (กรณี

ท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.

กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)               

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการสวน 

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล/สายงานอ่ืนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด ชํานาญการพิเศษ) K3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 

กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

Ladder 1.2 ประเภทวิชาการ 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนในสํานักงานปศุสัตวเขต หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลว     

ไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถ

เลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.

กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)    

ช่ือตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตว (นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ) K3  หนวยงาน กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.2 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาดานกักกันสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 1 ป    

โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสู

ตําแหนงเปาหมายได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนยฯ  

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล 

ชํานาญการพิเศษ) K3  

หนวยงาน สํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว, สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว,      

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว,  

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)   

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.2 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยในสํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว, สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว, กองสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว, สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว, สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) 

รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) (สําหรับตําแหนงผูอํานวยการศูนยของสํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว สามารถนับรวมระยะเวลา

การดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี    กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว เม่ือป พ.ศ. 2559) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)  LADDER 2 

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว  (นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ) K3 หนวยงาน กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงระดับชํานาญการ

พิเศษ (K3) โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบ

ของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
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