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ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

1. ข้าราชการสังกัด
กรมปศุสัตว์ 
2. มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ. 
ก าหนดส าหรับ
ต าแหน่งสัตวแพทย์, 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
และเจ้าพนักงาน
ธุรการระดับอาวุโส  
(ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี) 
3. กรณีต าแหน่ง 
ปศุสัตว์อ าเภอ/ 
ปศุสัตว์พื้นที่ ต้องมี
คุณสมบัติตาม 
Career Path 

1. ดาวน์โหลดรายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความต้องการของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง ทางเว็บไซต์ กองการ-
เจ้าหน้าที่ (แบบบรรยายลักษณะงาน) 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 – 7 ทางเว็บไซต์ 
กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์/การแจ้งก าหนด
หลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการฯ และกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย จัดท าจ านวน 7 ชุด 

3. จัดส่งเอกสารมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ต้ังแต่วันที่ 
9 – 20 สิงหาคม 2561 ไม่เกิน 16.30 น.  
(ไม่รับทางโทรสารหรือ E-mail) 

กรณีผู้สมัครสังกัดส่วนกลางที่อยู่ในการก ากับดูแลของปศุสัตว์เขตใน
พื้นที่ (เท่านั้น) ใหแ้ยกเสนอแบบขอรับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
(เอกสารแนบ 3) เป็น 2 ฉบับ  

 

ฉบบั 1 เสนอ ผอ.ส ำนกั/กอง 

พจิำรณำให้ควำมเห็น แล้วสง่

พร้อมเอกสำรแนบ 4 - 7 

ฉบบั 2 เสนอ ปศข. พจิำรณำ

ให้ควำมเห็น แล้วด ำเนินกำรสง่

มำยงั กกจ. จ ำนวน 7 ชดุ 

หากมีข้อสังเกต ??? 
กรุณาติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  
กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง  
กองการเจ้าหน้าท่ี 0-2653-4436 

เอกสารแนบ 7  
ผอ.ส านัก/กอง /ปศุสัตว์จังหวัด เป็นผู้ประเมินให้คะแนน  
**ข้าราชการที่สังกัด สนง.ปศจ.เท่านั้น ที่ต้องเสนอปศุสัตว์เขตให้
ความเห็นในฉบับเดียวกันนี ้

  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาที่ผู้สมัครน ามาเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาต้องเป็นวุฒิที่กพ. รับรอง และหากยังไม่เคยส่งวุฒิมาเพิ่ม
ในประวัติกพ.7 ให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครในคร้ังนี้ด้วย 


