
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
และการพัฒนาบุคลากร

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์

01 การจัดฝึกอบรม

➢ การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
➢ นักบริหาร ส านักงาน ก.พ.
➢ นักบริหารหน่วยงานอื่นๆ (วปอ. พระปกเกล้า 

ยุติธรรม มหาดไทย)
➢ นักบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นบส.กษ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง 
กษ. จังหวัด นบส. นบก. นบต.)

➢ การฝึกอบรมภายในกรม
➢ หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
➢ หลักสูตรการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ กรม

ปศุสัตว์
➢ หลักสูตร Smart Officer
➢ หลักสูตร Future Skills
➢ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานในพื้นท่ี

ส่วนภูมิภาค

02 การจัดสรรทุนการศึกษา

➢ ทุนรัฐบาล กพ.
➢ ในปีงบประมาณ 2566 กพ. มีการจัดสรรทุน

ให้แก่ กษ จ านวน 23 ทุน ซึ่งกรมปศุสัตว์
ได้รับการจัดสรรทุน จ านวน 2 ทุน ดังนี้

➢ ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ – การศึกษา
จ านวน 1 ทุน คือ ทุนระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Animal Behavior and walfare, 
Animal walfare science

➢ ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ จ านวน 1 ทุน คือ 
สาขาวิชา Animal and food science

➢ ทุนหน่วยงานอื่น (สวก. อื่นๆ)



การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร





ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร

ระดับต้น

ระดับสูง

4-6 ปีตามวุฒิการศึกษา 2-6 ปีตามวุฒิการศึกษา

6 ปี

เงินเดือนขั้นสูง

4 ปี

3 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

3 ปี

4 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ

ระดับต้น

ระดับสูง

เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ปี

7 ปี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

อ้างอิงจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ของส านักงาน ก.พ.

ช านาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

ช านาญการ

ช านาญการพเิศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ



ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ต าแหน่งประเภททั่วไป
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว13 ลว. 11 ส.ค 2564

6 ปี

ปฏิบัติงาน

ช านาญงาน

อาวุโส

กำรเล่ือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงข้ึน

ระดับปฏบิตังิาน แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญงาน
โดยวิธีการประเมนิบคุคลและผลงาน

ระดับช านาญงาน แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัอาวุโส
โดยวิธีการคัดเลอืก  

*ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในชำยแดนใต้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรงำนบุคคลในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ตำมหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลว.17มี.ค2565



กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามัญ

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

2-6 ปี
ตำมวุฒิ
กำรศึกษำ

หนังสือ ก.พ. ที ่นร 1006/ว14 ลว.11 ส.ค 64, ว25 ลว. 19ต.ค.64

4 ปี

ปฏิบัติการ

ช านาญการ

ช านาญการ
พิเศษ

การเล่ือนไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน
โดยวิธีการประเมนิบคุคลและผลงาน 

3 ปี

เชี่ยวชาญ

2 ปี

ทรงคุณวุฒิ ระดับ ผู้ประเมินผลงาน

ทรงคุณวุฒิ ก.พ.

เชี่ยวชำญ กระทรวง

ช ำนำญกำรพิเศษ
ช ำนำญกำร

กรม

ยกเว้น

➢ นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำรเลือ่นขึน้แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือ ก.พ.             
ที ่นร 0708.4/ว6 ลว. 13พ.ค 2536 (ประเมินบุคคลและกำรปฏิบัติงำน)

➢ กำรรับเงินประจ ำต ำแหน่งนำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำรให้ด ำเนินกำรประเมินศักยภำพและผลกำรปฏิบตัิงำน 
หนังสือ ก.พ. ที ่นร 1006/ว6 ลว.10มี.ค 2565

➢ ข้ำรำชกำรทีป่ฏิบัติงำนในชำยแดนใต้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ตำมหนังสือ ก.พ. ที ่นร 1006/ว7 ลว.17มี.ค 2565





คกก. กลั่นกรองฯ มอี ำนำจ
หน้ำที่ก ำหนดองค์ประกอบกำร
พิจำรณำ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ 
ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ของงำน
- สมรรถนะ
- พฤตกิรรมทำงจริยธรรม
- ควำมหลำกหลำยของ

ประสบกำรณ์
- ประวัตกิำรรับรำชกำร
- คุณสมบัติที่จ ำเป็น

กระบวนการเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ

คุณสมบัติตาม Career Path 
ไปก าหนดเป็นองค์ประกอบ

การให้คะแนนในการพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีฯ 

ตามความเหมาะสม 







Thank you
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 2112,2113

โทรสาร 02-6534916

Email :person@dld.go.th


