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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน 

(CAREER PATH) 

สําหรับ 

 

ช่ือตําแหนงเปาหมาย 

ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

(ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/

ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับสูง 

หนวยงานสังกดั 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ช่ือสวนราชการ 

กรมปศุสัตว 
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงเปาหมาย 

ตําแหนงเปาหมาย   (CRITICAL POSITION) 

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

(ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/ 

ปฏิบัติงานสัตวแพทย/ ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับสูง (M2) 

หนวยงาน สํานักงานปศุสตวจังหวัด  

สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวจังหวัด มีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ  สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 

ตัดสินใจแกปญหาในงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่รับผิดชอบ ที่ตองใชความรู ความชํานาญงานเฉพาะดานสัตวแพทยหรือสัตวบาล  ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ ในการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต งานดานสุขภาพสัตว ดานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว                 

ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว และถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของเก่ียวกับการปศุสัตวตามที่ไดรับมอบอํานาจแกสํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด                   

มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานบริหารทรัพยากรและ

งบประมาณ 

1. วางแผนงาน  แผนกลยุทธ 

แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 

และแผนงานหรือโครงการตางๆ 

เ พื่ อ กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย แ ล ะ

ผลสัมฤทธิ์ สํ านัก ง านป ศุสั ตว

จังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรของกรม            

1. กําหนดกลยุทธ  ระะบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุง

แกไขในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจที่หลากหลายของสํานักงาน           

ปศุสัตวจังหวัด เพื่อใหงานบรรลุตามภารกิจ แผนกลยุทธ เปาหมาย และ

ผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตวและจังหวัด อยางมีประสิทธิภาพและ

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง

เจาหนาที่ในหนวยงานที่มีความ

หลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานมี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด และ

สอดคลองกับภารกิจและบทบาท

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ

งบประมาณของหนวยงานที่ตอง

รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไป

ตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

2. ติดตาม ตรวจสอบการใช

ท รัพยากร  และงบประมาณ
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หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

ปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และจังหวัด 

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ

ขนาดใหญ  กิจกรรมดานการ              

ปศุสัตว รวมกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ           

แล ะหน ว ย ง านที่ เ ก่ี ย วข อ งที่

ดําเนินการในพื้นที่ เพื่อใหเปนไป

ตามพันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ ที่ กรมปศุสัตว

กําหนด 

3. ติดตาม เรง รัด การดํา เนิน

โครงการ  กิจกรรม  ห รือการ

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ง ๆ  ที่ มี ค ว า ม

หลากหลาย และมีความยุงยาก

ซับซ อนม าก  ให เ ป น ไ ปต า ม

แผนงาน โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล

และรายงานการดํ า เนิ น งาน 

เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว และ

จั ง ห วั ด ที่ กํ า ห น ด ไ ว อ ย า ง มี

ประสิทธิผลสูงสุด  

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับ

ดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยการปองกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวย

การควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการ

บํารุงพันธุสัตว และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของแกสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่ กําหนดมีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4. วินิจฉัย สั่งการ เร่ืองที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความ

ซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การ

ดําเนินการตางๆ รวมถึงการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

และเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เอกชน กลุมเกษตรกร และอาสาปศุสัตวที่อยูในพื้นที ่

เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปน

ประโยชนตอเกษตรกร และประชาชนผูรับบริการ 

6. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุม

คณะกรรมการ และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจา

หน าที่ ของสํ านั ก งานป ศุสั ตว

จังหวัด 

2. ติดตามและประเมินผลงาน

ของเจ าหนาที่ ในบั ง คับบัญชา 

เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับ วั ต ถุ ป ระส งค  แ ล ะบ ร รลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่

กําหนด 

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให

เจาหนาที่มีความรู  ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม

กับงานที่ปฏิบัติ 

4. ปรับปรุง หรือหาแนวทาง

วิธีการใหมๆ หรือกลยุทธ ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่ อ

พัฒนาและสงเสริมเจาหนาที่ใน

บังคับบัญชาในการผลิตผลงาน 

การบริการ หรือผลการดําเนินงาน

ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

จํานวนมาก เพื่อใหสามารถใช

ทรัพยากรและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคา และ

เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย แ ล ะ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
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หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ตางๆ ในระดับหนวยงาน หรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในฐานะผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและ

ประเทศชาติ  

7. ศึกษา คนควา ความรูและเทคนิคใหมๆ รวมถึงวิเคราะหปญหาและ

ขอบกพรองในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา 

วางระบบงานอํานวยการ งานบริหารของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

ทันกับสถานการณในปจจุบัน และเตรียมความพรอมรับมือกับ

สถานการณและปญหาใหม ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน

ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงาน

และเปาหมายที่กําหนดไว  
 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (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 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

เปาหมายนี้ (KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

เปาหมายนี้ (SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้   (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ (COMPETENCY NAME) ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง(PROFICIENCY LEVEL) 

• ความรูเรื่องการบริหาร

จัดการ 

• ความรูเรื่องสัตวแพทย/            

สัตวบาล 

• กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

• กฎหมายวาดวยระเบียบ

ราชการแผนดิน 

• ความรูเรื่องการจัดทํา

นโยบาย ยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการ และ

• การใชคอมพิวเตอร 

• การใชภาษาอังกฤษ 

• การคํานวณ 

• การจัดการขอมูล 

 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

2. การบริการท่ีดี 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะทางการบริหาร 

1. สภาวะผูนํา 

2. วิสัยทัศน 

 

 

• ระดับ 4 

• ระดับ 4 

• ระดับ 4 

• ระดับ 4 

• ระดับ 4 

 

• ระดับ 2 

• ระดับ 2 
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

เปาหมายนี้ (KNOWLEDGE) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

เปาหมายนี้ (SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้   (COMPETENCIES) 

ช่ือสมรรถนะ (COMPETENCY NAME) ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง(PROFICIENCY LEVEL) 

งบประมาณ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมองภาพองครวม 

2. การคิดวิเคราะห 

3. การดําเนินการเชิงรุก 

 

• ระดับ 2 

• ระดับ 2 

• ระดับ 2 

 

เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงเปาหมาย (ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทอํานวยการ (นายสัตวแพทยหรือวิชาการสัตวบาลหรือปฏิบัติงานสัตวแพทยหรือปฏิบัติงานเจาพนักงานสัตวบาล) 

- ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน (M1) 

- ผูอํานวยการกอง ระดับตน (M1) 

    (2) ประเภทวิชาการ ตําแหนงนายสัตวแพทยหรือนักวิชาการสัตวบาล ระดับชํานาญการพิเศษ (K3) 

- ผูปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว 

- ผูอํานวยการสวน สํานักงานปศุสัตวเขต  

- ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 

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

- หัวหนากลุม สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- หัวหนาดานกักกันสัตว สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  

- ผูอํานวยการศูนย สํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว, สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว, กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, สํานักควบคุม 

ปองกัน และบําบัดโรคสัตว, สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สําหรับผูอํานวยการศูนยฯของสํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว สามารถนับรวม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว เม่ือป พ.ศ. 2559) 
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เกณฑพิจารณาการเขาสูตําแหนงเปาหมาย (ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

 (3) ประเภทท่ัวไป ตําแหนงสัตวแพทยหรือเจาพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส (O3)  

- หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 5 และ 6 

- หัวหนาดานกักกันสัตว สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  

- ผูอํานวยการศูนย สํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว (สามารถนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี 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 นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)            

ช่ือตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/

ปฏิบัติงานสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน (M1) 

หนวยงาน สํานักงานปศุสตัวจังหวัด  

กรมปศุสัตว 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงปศุสัตวจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน รวมแลว               

ไมนอยกวา 1 ป (นับระยะเวลารวมกันได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

ในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

หมายเหตุ  กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทอํานวยการ 

ประเภทอํานวยการ Ladder 1.1 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)                

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกอง ระดับตน (M1) หนวยงาน กรมปศุสัตว 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)   

(ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย/ปฏิบัติงานสัตวแพทย/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)) ระดับตน รวมแลวไมนอยกวา 

1 ป (นับระยะเวลารวมกันได) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ในชวง 2 ปยอนหลัง (นับจากวันแตงตั้ง) 

หมายเหตุ  กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทอํานวยการ 

ประเภทอํานวยการ Ladder 1.1 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)                       

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว 

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ) K3 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION) 

(ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองตามการแบงโครงสรางภายในกรมปศุสัตว ระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 1 ป โดยนับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 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 

 

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/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขา

รับการอบรมได นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

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

 

 

 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา   (LADDER POSITION)                       

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการสวน  

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล/สายงานอ่ืนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด ชํานาญการพิเศษ) K3 

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 

กรมปศุสัตว 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

 

เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (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 
 

 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ของประเภทวิชาการ 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) (ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนในสํานักงานปศุสัตวเขต หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไม

นอยกวา 3 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 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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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา   (LADDER POSITION)                       

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนยฯ  

(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ) K3 

 

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย, ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวเขต 

กรมปศุสัตว 
 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 

 

เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (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 

 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ของประเภทวิชาการ 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) (ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย, ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต หรือตําแหนงเสนทาง

ความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 

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 หลักสตูรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความเห็นชอบของ อ.ก.พ.

กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ   

***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 16 - 
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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 

 

ประเภทวิชาการ 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

Ladder 1.3 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES) (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลว       

ไมนอยกวา 3 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 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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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 
 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)                       

ช่ือตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตว (นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ) K3 หนวยงาน กรมปศุสัตว 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสตัวกําหนด - 
 
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)  (ผูอํานวยการสวน สํานักงานปศุสัตวเขต)           

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความ

เห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ  

 ***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถ

เขารับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 
 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  

(ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาดานกักกันสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป   

โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสู

ตําแหนงเปาหมายได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง  

หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• 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 
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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 - 
 
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)  (ผูอํานวยการสวน สํานักงานปศุสัตวเขต)           

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความ

เห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ  

 ***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถ

เขารับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  

(ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยของสํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว, สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว, กองสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว, สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว, สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder 

Position) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา 4 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได) (สําหรับผูอํานวยการศูนยของสํานักพัฒนาพันธุสัตว และสํานักพัฒนาอาหารสัตว สามารถนับรวม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานี กอนปรับโครงสรางกรมปศุสัตว เม่ือป พ.ศ. 2559) 

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง  

หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• 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 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)                       

ช่ือตําแหนง หัวหนากลุมของสํานัก/กอง ตามโครงสรางการแบงหนวยงานภายในของกรมปศุสัตว  

ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงอนุมัต ิ(นายสัตวแพทย/นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ) K3 

หนวยงาน กรมปศุสัตว 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

- ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด - 
 
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)  (ผูอํานวยการสวน สํานักงานปศุสัตวเขต)           

• ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เปนไปมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

• ***ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูตําแหนง หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง ของกรมปศุสัตว หรือ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ หลักสูตรของหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตวพิจารณากําหนดเพ่ิมเติม โดยผานความ

เห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ  

 ***1. สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งแลวหากยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถ

เขารับการอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาการ Ladder 1.3 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน (PERFORMANCE MEASURES) เพ่ือกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION)  

(ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ระดับสูง) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมสํานัก/กอง ตามโครงสรางการแบงหนวยงานภายในของกรมปศุสัตว ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงอนุมัติ หรือตําแหนงเสนทาง

ความกาวหนาของประเภทวิชาการ (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 3 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (K3) รวมแลวไมนอยกวา    

4 ป (กรณีท่ีเคยดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถเลื่อนข้ึนสูตําแหนงเปาหมายได)  

• มีประสบการณในงานท่ีหลากหลาย สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

• คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 2 รอบการประเมินในปท่ีจะแตงตั้ง  

หรือเปนผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งหรืออยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

• 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 
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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 นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 

 
 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION) ประเภทท่ัวไป 

ประเภทท่ัวไป Ladder 1.4 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position)  

รวมแลวไมนอยกวา 4 ป โดยสามารถนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 7 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 นบัจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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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 

ประเภทท่ัวไป Ladder 1.4 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position) รวมแลว

ไมนอยกวา 4 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 7 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 หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเขารับ

การอบรมได นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

***2. กรณีผูใดไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มากอนท่ีมีการบังคับใชเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของกรมปศุสัตวฉบับนี้ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนั้น 
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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 

ประเภทท่ัวไป Ladder 1.4 

        - 29 - 



รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาดานกักกันสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder Position) รวมแลวไมนอยกวา 4 ป โดยนับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - 30 - 



รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 
 
 
 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา (LADDER POSITION)              

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการศูนยฯ  

(เจาพนักงานสัตวบาล 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 

ประเภทท่ัวไป Ladder 1.4 
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รางแบบเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว  2019
 

 

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป  (PERFORMANCE MEASURES)  (ปศุสัตวจังหวัด ระดับตน) 

• ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยในสํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตว หรือตําแหนงเสนทางความกาวหนาของประเภทท่ัวไป (Ladder 

Position) รวมแลวไมนอยกวา 4 ป โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับอาวุโส (O3) รวมแลวไมนอยกวา 7 ป (โดยสามารถนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนา

สถานี 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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