
    (M1) ปศุสัตว์จังหวัด   
(ระดับต้น) 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
spec. 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/ 
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลอืก
ข้าราชการฯ ประเภทอ านวยการ 
ให้พิจารณาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 

Ladder ที่ 1.1 
(O3) หน.กลุ่มยุทธฯ / หน. ด่านฯ / ผอ.ส่วน
ส่งเสริมฯ (เขต 5 6) / ผอ.ศูนย์ (สพพ สอส)  

โดยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระดบั O3  
ไม่น้อยกว่า 6 ปี) 

 
กรณีที่เคยด ำรงต ำแหน่งครบตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ต ำแหน่งเป้ำหมำยได ้
 

Ladder ที่ 1.2 
(K3) หน.กลุ่ม (กอง ส านัก จังหวัด) / ผอ.ส่วน (เขต) / 

ผอ.ศูนย์ (กสส สทป สคบ สสช สพพ สอส) / 
หน. ด่านฯ 

โดยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง K3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
 

กรณีที่เคยด ำรงต ำแหน่งครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ต ำแหนง่เป้ำหมำยได้ 

 
 

Ladder ที่ 1.3 
(K3) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการ
กองตามการแบ่งโครงสร้างภายในกรม 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง K3  

ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรมปศุสัตว์ ที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ อนุมัติ 
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    (M2) ปศุสัตว์จังหวัด  / ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพฯ 
(ระดับสูง) 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด / 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ  

spec. 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/ 
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลอืก
ข้าราชการฯ ประเภทอ านวยการ 
ให้พิจารณาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 

 ladder ที่ 1.1 
(M1) ปศสุัตว์จังหวัด /  

ผู้อ านวยการกอง 
(ระดับต้น) 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(นับระยะเวลารวมกันได้) 

ladder ที่ 1.3 
(K3) ผอ.ส่วน (เขต) / หน. ด่านฯ 

ผอ.ศูนย์ ผอ.ศูนย์ (กสส สทป สคบ สสช สพพ 
สอส) / (K3) หน.กลุ่ม (กอง ส านัก จังหวัด) 
โดยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรวม

แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง K3  

ไม่น้อยกว่า 4 ปี) 
 

กรณีที่เคยด ำรงต ำแหน่งครบตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ 

ต ำแหน่งเป้ำหมำยได้ 

ladder ที่ 1.2 
(K3) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อ านวยการกองตามการแบ่ง
โครงสร้างภายในกรมไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  
(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง K3 

ไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

Ladder ที่ 1.4 
(O3)  

หน.กลุ่มยุทธฯ / หน. ด่านฯ /  
ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ (เขต 5 6) /  

ผอ.ศูนย์ (สพพ สอส)  
โดยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง

ต าแหน่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ระดับ O3 ไม่น้อยกว่า 7 ปี) 
 

กรณทีี่เคยด ำรงต ำแหน่งครบตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด สำมำรถเลื่อนขึ้น

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำยได้ 
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    (M2) ปศุสัตว์เขต 
(ระดับสูง) 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 

spec. 
ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลอืก
ข้าราชการฯ ประเภทอ านวยการ 
ให้พิจารณาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 

 ladder ที่ 1.1 
(M2) ปศุสัตวจ์ังหวัด 

(ระดับสูง) 
 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 ladder ที่ 1.2 
(M1) ปศุสัตวจ์ังหวัด 

(ระดับต้น) 
 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

1 ปี 

../เส้นทางความก้าวหน้า (หอประชุมชูชาติ)ปี 53/อำนวยการต้น.pdf


เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า (LADDER POSITION) 

คุณสมบัต ิ
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เป็นไปมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่ง คือ  
     - หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ ระดับกลาง ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
     - หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 
     - หลักสูตรของหน่วยงานอื่น ที่กรมปศุสัตว์พิจารณาก าหนดเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 
 
หมายเหตุ  
1. ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วหากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี  
หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่ง 
2. กรณีผู้ใดได้รับหรือเคยได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มาก่อนที่มีการบังคับใช้เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งนั้น 



เกณฑ์พิจารณาเพื่อไปสู่ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ/เกณฑ ์ รายละเอียด 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง......................... ไม่น้อยกว่า................ปี 

ประสบการณ์ในงาน มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน ได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมินในปีที่จะแต่งตั้ง 

การด าเนินการทางวินัย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในช่วง 2 ปีย้อนหลัง (นับจากวันแต่งต้ัง) 

การพัฒนา/อบรม ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่ง คือ  
- หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ ระดับสูง ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  
  ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 
- หลักสูตรของหน่วยงานอื่น ที่กรมปศุสัตว์พิจารณาก าหนดเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ์

หมายเหตุ 1. ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วหากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
มาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้  
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่ง 
2. กรณีผู้ใดได้รับหรือเคยได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
มาก่อนที่มีการบังคับใช้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งนั้น 


