
 
 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งข้าราชการ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ            
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต 
การดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ” ประกอบด้วย ผังกระบวนการ รายละเอียดการ
ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง และเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางและ
กรอบหลักสูตรกำหนด จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)  
2) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.ปกติ) 
3) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)    
4) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.) 

3. คำจำกัดความ 
 “การฝึกอบรม” หมายถึง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสม      
ในการปฏิบัติงาน จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีต้องการ  
 “หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)”  เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวขึ ้นสู ่การเป็นผู ้นำที ่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที ่มีภาวะผู ้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม             
มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ สามารถ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

“หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.ปกติ)”  เป็นลักสูตรที่
เสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ มีความพร้อมทั ้งด้านความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ รวมทั้งสามารถนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ 
(Change Agent) ภายใต้บริบทแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตร เพื ่อประโยชน์
ส่วนรวมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศ 

“หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การพัฒนานักบริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารจัดการ
ทีมงาน เข้าใจภาพรวมขององค์กร สามารถนำทีมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานนโยบายของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะผู้นำ ซึ่งเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
 
 

กระบวนการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ 
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“หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.)” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น  

การพัฒนาการบริหารจัดการตนเอง การทำงานเป็นทีมในฐานะสมาชิกของทีมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมถึงงานนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษา ฝึกอบรมต่างๆ       
ให้บุคลากร มีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายและภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

5. ผู้รับผิดชอบ 

 นายเลอสรร ศิริปาลกะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. 0-2653-4465 
         โทร.(ภายใน) 2151, 2153 

6. Work Flow “การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
“การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ” 

1) หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)  2) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.ปกติ) 
3) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)   4) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.) 

ลำดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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1.1 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) โดยสถาบันเกษตราธิการ มีหนังสือแจ้งเพื่อสำรวจความ
ต้องการของกรมปศุสัตว์ที่จะสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ทั้ง             
4 หลักสูตร หรือแยกรายละหลักสูตร พร้อมแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติ     
ผู้เข้ารับการอบรมและค่าลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตร 
1.2 จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเปรียบเทียบการส่งบุคลากร   
เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร 3 ปี ย้อนหลัง ข้อมูลข้าราชการที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ข้อมูลจำนวนข้าราชที่
จะเกษียณอายุราชการ การวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม Career Path 
ที่กรมฯ กำหนด เป็นต้น เพื่อเสนอกรมฯ ประกอบการพิจารณาแจ้ง
ความประสงค์สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมได้สอดคล้องกับเหตุผล
และความจำเป็นในแต่ละหลักสูตร 
1.3 จัดทำหนังสือบันทึกพร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็น และข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามข้อ 1.2 เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณา
เห็นชอบแจ้งความประสงค์ในการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม   
แต่ละหลักส ูตร พร ้อมขออนุม ัต ิในหล ักการให้กรมฯ สนับสนุน
งบประมาณตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์สนับสนุนดังกล่าว และขอ
อนุมัติแนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร โดยให้ 
รอธ.,ผอ.กอง/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า, ปศข.1-9, ห้วหน้า กพร./
กวป./ตสน. เป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อเสนอ   
กรมฯ พิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรต่อไป 
*** สนง.ปศจ. และ ศวพ. ให้ ปศข. 1-9 ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณา*** 
*** ศูนย์ สถานี ด่าน ให้ ผอ.กอง/สำนัก ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณา*** 

5-7 วัน 
 

- สถาบันเกษตราธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ 
- กองแผนงาน 

- หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยสถาบัน      
เกษตราธิการ แจ้งสำรวจ
ความต้องการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมหลักสตูร
นักบริหารของกระทรวงฯ  
- คุณสมบตัิผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสตูรนัก
บริหารของกระทรวงฯ  
แต่ละหลักสูตร 
- หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยสถาบัน      
เกษตราธิการ แจ้งการ
พิจารณาจัดสรรที่น่ังให้   
ผู้เข้ารับการอบรมแตล่ะ
หลักสตูรของกรมปศสุัตว ์

สำรวจความต้องการ 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

จัดเตรียมข้อมูล  
เพ่ือเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา 

เสนอกรมปศสุัตว์
พิจารณา 

 No 

  Yes 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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 1.4 จัดทำหนังสือบันทึกแจ้งความประสงค์ส่งจำนวนบุคลากรเข้ารับ  
การอบรมแต่ละหลักสูตร ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณา และสำเนาหนังสือท่ีกรมฯ อนุมัติดังกล่าว แจ้งให้กองแผนงาน           
เพื่อพิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนตามความประสงค์
ของกรมฯ ต่อไป 
1.5 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตรา    
ธิการ มีหนังสือแจ้งการพิจารณาจัดสรรจำนวนที่น่ังให้ผู้เข้ารับการอบรม
แต่ละหลักสูตรของกรมปศุสัตว์  
     - กรณีที่ กษ. จัดสรรจำนวนที่นั่งให้กับกรมปศุสัตว์เท่ากับจำนวนท่ี
กรมฯ แจ ้งความประสงค ์ส ่งผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมแต่ละหลักส ูตร              
ให้สำเนาหนังสือแจ้งกองเผนงาน เพื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนให้ กษ. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
     - กรณีที่ กษ. จัดสรรจำนวนที่นั่งให้กับกรมปศุสัตว์ไม่เท่ากับจำนวน
ที่กรมฯ แจ้งความประสงค์ส่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร (จัดสรร
ให้จำนวนน้อยลงกว่าที่แจ้งความประสงค์) ให้จัดทำหนังสือแจ้งอธิบดี
กรมปศุสัตว์ทราบ และสำเนาหนังสือแจ้งกองเผนงาน เพื ่อโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนให้ตรงกับจำนวนท่ีได้รับการจัดสรรดังกล่าว 
1.6 กษ. อาจมีการแจ้งให้กรมฯ โอนเงินค่าลงทะเบียนตามจำนวนที่ได้
จัดสรรที่นั่งให้ มาพร้อมกับหนังสือแจ้งการพิจารณาจัดสรรจำนวนที่นั่ง
ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ให้แจ้งกองแผนงานดำเนินการโอนเงินให้ กษ. 
ต่อไป หรือ กษ. อาจมีหนังสือแจ้งให้กรมฯ โอนเงินค่าลงทะเบียนให้ทีละ
หล ักส ูตร หร ือท ีละร ุ ่น ให ้แจ ้งกองแผนงานดำเน ินการโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนให้ กษ. ตามรายละเอียดที่แจ้งต่อไป  
*** ต้องแจ้งกองแผนงานทุกครั้ง ที่ได้รับแจ้งจาก กษ. เกี่ยวกับการโอน
เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม*** 

   

 

 

หนังสือแจ้ง กษ. 
และกองแผนงาน 

กษ. พิจารณา 
จัดสรรจำนวนที่นั่ง 

 No   Yes 

แจ้ง อปส. 
และ กผง. 

 
 

โอนเงินค่าลงทะเบียน 
ให้ กษ. 

แจ้ง กผง. 
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2.1 จัดทำหนังสือบันทึกแจ้งให้ รอธ., ผอ.กอง/สำนัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า, ปศข.ปศจ. และหัวหน้า กพร./กวป./ตสน. ดำเนินการ
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เข้ารับ
การคัดเลือกตามสัดส่วนจำนวนผู้มีคุณสมบัติของแต่ละหน่วยงาน และ
ให้เรียงรายชื่อตามลำดับความสำคัญที่หน่วยงานประสงค์เสนอให้เข้ารับ
การอบรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ ตามแนวทางที่
กรมฯ อนุมัติ ตามข้อ 1.3 
     สำหรับหลักสูตร นบส.กษ. ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ หน่วยงานสามารถเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรกำหนดได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาคัดเลือก 
หมายเหตุ - สนง.ปศจ., ศวพ. เสนอรายชื่อให้  ปศข. เป็นผู้พิจารณา 
             - ศูนย์/สถานี/ด่าน เสนอรายชื่อให้ ผอ.กอง/สำนัก ที่กำกับ
ดูแล เป็นผู้พิจารณา 
2.2 รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่หน่วยงานเสนอรายช่ือ 
ตามข้อ 2.1 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  
แต่ละหลักสูตรกำหนด ได้แก่ ประเภท/ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่ง อายุ และเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด  
2.3 จัดทำบัญชีรายชื่อแต่ละหลักสูตร เพื่อเสนอกรมฯ ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
     - หลักสูตร นบส. (ปกติ) และ นบก. จัดทำบัญชีรายชื ่อเร ียง
ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  
     (1) รายชื่อผู ้ได้รับการแต่งตั ้งตาม Career Path ซึ ่งกำหนดให้ผู้
ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมฯ กำหนด หากยัง
ไม่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะต้องเข้ารับอบรมภายใน 1 ปี หลังได้รับการ
แต่งตั้ง หรือโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ได้รับ 
การแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 

2 - 4  
สัปดาห ์

 

- หน่วยงานในสังกัด 
กรมปศุสตัว ์
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ 

- ประกาศกรมปศุสตัว์ 
เรื่อง กำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์
จังหวัดและปศสุัตวเ์ขต 
- คุณสมบตัิผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสตูรนัก
บริหารของกระทรวงฯ  
แต่ละหลักสูตร 
 

 

แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
พิจารณาส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม 

จัดทำบัญชีรายชื่อ 
แต่ละหลักสูตร 

รวบรวมรายชื่อ 
และตรวจสอบคุณสมบัติ 
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     (2) รายชื่อผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนของแต่ละหลักสูตร โดยเรยีงลำดับ
ตามความสำคญัที่หน่วยงานเสนอ 
     - หลักสูตร นบต. จัดทำบัญชีรายชื่อ โดยเรียงรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ตามลำดับความสำคัญที่หน่วยงานเสนอ 
     - หลักสูตร นบส.กษ. จัดทำบัญชีรายชื ่อ โดยเร ียงรายชื ่อผู ้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ตามลำดับอาวุโสในการครอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
2.4 จัดทำหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาคดัเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดเข้ารับการอบรม จากบัญชี
รายชื่อตามข้อ 2.3 ตามจำนวนที่กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรจำนวน  
ที่นั่งแต่ละหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อสำรอง กรณีมีผู้ได้รับ
การคัดเลือกรายใดสละสิทธิ ์ หรือไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้       
เพื่อสามารถนำรายชื่อสำรองที่กรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วตามลำดบั
เข้ารับการอบรมแทน โดยไม่ต้องขออนุมัติรายชื่อใหม่  
2.5 จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ให้แจ้งผู ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ     
การอบรมแต่ละหลักสูตรทราบเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าในการมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีผู ้ปฏิบัติแทน
พร้อมแจ้งเรื่องกรมฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียน สำหรับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อให้หน่วยงานเตรียมงบประมาณในการเดินทางไปราชการ  
แก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

เสนอกรมปศสุัตว์
พิจารณา  No 

  Yes 

หนังสือแจ้งหน่วยงาน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
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3.1 จัดทำหนังสือบันทึกเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร ตามที่ 
กรมฯพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนที ่ได้ร ับการจัดสรรที ่น ั ่งแต่ละ
หลักสูตร ตามข้อ 2.4 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรม
หลักแต่ละหลักสูตร และกำหนดรุ่น วัน เวลา สถานที่ ที่จะต้องเข้ารับ
การอบรม ภายหลังจากที่ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติรายชื่อแล้ว สถาบัน 
เกษตราธิการจะแจ้งหนังสือกลับมายังกรมฯ  
3.2 ตรวจสอบรายชื่อตรงตามที่กรมฯ เสนอหรือไม่ ทั้งนี้ กษ. อาจจะ
พิจาณาอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรโดยเป็นโควต้า และใช้
งบประมาณของ กษ. สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม 
3.3 จ ัดทำหนังสือเสนออธิบดีกรมปศุส ัตว ์ แจ ้งรายชื ่อผู ้ท ี ่ปลัด
กระทรวงฯ อนุมัติให้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรเพื่อทราบ พร้อม
จัดทำหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรม 
เพื่อแจ้งให้ผู้มีรายชื่อจัดส่งใบสมัคร และเข้ารับการอบรมตามที่ กษ. 
กำหนด (โดยรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมสังกัดส่วนกลาง 
ได้แก่ กอง/สำนัก สนง.ปศข. ให้จัดทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความ 
สำหรับข้าราชการสังกัด สนง.ปศจ. ให้จัดทำเป็นหนังสือภายนอก (ครุฑ) 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้มี
รายชื่อเข้ารับการอบรมตามที่กำหนด) 
3.4 เมื่อสิ้นสุดการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด กษ. จะมีหน้งสือส่งตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้จัดทำหนังสือเสนอกรมฯ เพื่อทราบ และแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป 
3.5 กษ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ผ่านการ
อบรม 3 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร นบต. ให้จัดทำหนังสือเสนอ  กรมฯ 
ทราบ และแจ้งผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมพิธีตามที่กำหนด       พร้อมแจ้ง
ให้ผู ้ผ่านการอบรมจัดส่งสำเนาประกาศนียบัตร ส่งให้กลุ ่มทะเบียน
ประวัติและบำเหน็จความชอบ เพื่อบันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7 

5-7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันเกษตราธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ 
- กลุ่มทะเบียนประวัติ
และบำเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ 
 

- หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยสถาบัน      
เกษตราธิการ แจ้งการ
อนุมัติรายชื่อผฝุ้เข้ารับการ
อบรมแตล่ะหลักสตูร   
- ใบสมัครเข้ารับอบรม 
ของสถาบันเกษตราธิการ 

 

ตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการอบรม  

กษ. อนุมัติรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ 
ให้เข้ารับการอบรม  

กษ. ส่งตัวกลับ 
เข้าปฏิบัติราชการ  

มอบประกาศนียบัตร 
และเข็มวิทยะฐานะ 


