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การปรบัปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

ของสํานักงานปศุสตัว์เขตและสํานักงานปศุสัตวจ์ังหวัด 
รวิวรรณ สุวรรณพนัธ์ 1  ศศิธร จารุพงศกร 1  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน     
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง      
การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน         
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมปศุสัตว์ และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และ เง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง ตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด รวมท้ัง ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์ ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง   
และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
การทํางาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และทําให้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ   
กรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดให้กรมปศุสัตว์       
มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ    
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
ปราศจากโรคสารตกค้างและสารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล และแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-2565 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา     
ด้านการปศุสัตว์ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ            
สู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2 ช่วงระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. 2556-2560 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” และแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนําการขับเคล่ือนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืน     
ในตลาดโลก” นอกจากน้ัน กรมปศุสัตว์ยังกําหนดแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง
และเป็ดไล่ทุ่ง ยุทธศาสตร์สัตว์ปีก ยุทธศาสตร์สุกร ยุทธศาสตร์กระบือ ยุทธศาสตร์โคนม ยุทธศาสตร์โคเน้ือ 
และยุทธศาสตร์แพะ-แกะ เพ่ือให้การผลิตปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ          
ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด  
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เลขทะเบียนวิชาการ  60(2)-0503-152 
 

 



 

 

ค 

สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานสําคัญของกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กําหนดดังกล่าว      
กรมปศุสัตว์จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษาของคณะทํางาน มีดังน้ี  

1. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นใน
สํานักงานปศุสัตว์เขต และ “กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด เ พ่ือรองรับนโยบายและงานด้านยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้าน
การปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area) และมิติเชิง
รายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2. จัดอัตรากําลัง เกลี่ยอัตรากําลังภายในสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด        
เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยได้พิจารณากําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลัง ดังน้ี 
    2.1 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 

       1) ตําแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขตกําหนด
เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล             
ระดับชํานาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                 2) ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 
            - ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 2 ตําแหน่ง          
ให้ปรบัปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ 
            - ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 1 ตําแหน่ง ให้เกลี่ย
อัตรากําลังมาจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
    2.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
         1) ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
กําหนดตําแหน่งเป็นประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส สายงานในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
ตําแหน่งสัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ) 
         2) ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ตําแหน่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ดังน้ี 
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             - ข้าราชการ 2 ตําแหน่ง โดยเกลี่ยอัตรากําลังจากกลุ่ม/ฝ่าย ภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ได้แก่ ตําแหน่งด้านสุขภาพสัตว์ (นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์) 1 ตําแหน่ง และตําแหน่ด้านส่งเสริม        
การปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล) 1 ตําแหน่ง 
            - พนักงานราชการ 2 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิวเตอร์                 
1 ตําแหน่ง และตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตําแหน่ง 

 3. จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รายตําแหน่งของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้มีความชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ        
ของงานแต่ละตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน อํานาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน       
ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่ปรับปรุงใหม่  

 เอกสารเล่มน้ี ได้จัดทํารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ที่ได้จากการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ครอบคลุมและอธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และตัวอย่างที่ได้จากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง การดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์หน่วยงานอื่นต่อไป 
ดังน้ี 

1. การดําเนินการปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน จะมีผู้เก่ียวข้อง
หลัก คือหน่วยงานที่จะขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความเข้าใจที่
แตกต่างกัน หน่วยงานจะเข้าใจเน้ืองานอย่างละเอียดมากกว่า กองการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าใจหลักหรือวิธีการคิด 
ซึ่งจะมองถึงภาพรวมของภารกิจแต่ละหน่วยงาน  และสามารถเช่ือมโยงเปรียบเทียบไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับ
หน่วยงานหรือกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงาน หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจแก้ไขปัญหา โดยวิธีการ ดังน้ี 
                  1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานทําหน้าที่วิเคราะห์  ให้คําปรึกษาหรือพูดคุย
หารือ อธิบายให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจในหลักการหรือข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําอย่างที่หน่วยงานต้องการได้ 
                  1.2 เสนอทางเลือกให้ผู้มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจ โดยอธิบายเหตุผลในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน 

2. การวิเคราะห์งานเพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ       
หรือลักษณะงานของกลุ่มงาน ต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน และควรพิจารณาถึงเกณฑ์การปฏิบัติงาน       
ต่างลักษณะงาน ว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการในหน่วยงาน และไม่ให้เกิด
ปัญหาในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย กรณีที่ช่ือของตําแหน่งในสายงาน หน่วยงาน หรือ
พ้ืนที่คงเดิม ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การกําหนด
เกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

3. การจัดอัตรากําลังเพ่ือให้ได้กรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม ควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลังจากสถิติ
ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ผลการวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงาน
ต้องมีวิธีการเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความจริง แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานมักจะไม่มีการเก็บ
ข้อมูลและใช้วิธีการคาดคะเนเพื่อให้ได้อัตรากําลังที่มากเกินความจําเป็น จึงควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลัง     
ในรูปแบบอ่ืนๆ มาในการคํานวณกรอบอัตรากําลังประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจะขึ้นอยู่กับภารกิจและบทบาทของ 



 

 

จ 

หน่วยงาน เช่น วิธี FTE (Full Time Equivalent) การเทียบช่ัวโมงการทํางาน การวิเคราะห์ส่วนต่างกําลังคน
ของหน่วยงานใน 3 ปีข้างหน้า 

4. การจัดข้าราชการลงตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กรณีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง 
สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้พิจารณาคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการที่จัดลง
ตําแหน่งดังกล่าว ตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กําหนดไว้เป็นสาย
งานสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งจะต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาสัตวแพทย์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลได้ และต้องดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
เป็นต้น โดยการจัดข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการผู้น้ันจะต้องผ่านงานระดับหัวหน้ากลุ่ม/ 
ฝ่าย/อําเภอ มาก่อน รวมถึงพิจารณาว่าข้าราชการผู้น้ันอยู่ระหว่างมีคุณสมบัติ การประเมินบุคคลและผลงาน
หรือจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นหรือไม่ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

5. เทคนิคการนําเสนอวาระการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ผู้นําเสนอจะต้องมีทักษะการนําเสนอท่ี
สามารถแสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อยได้ชัดเจน มีการเรียบเรียงที่เข้าใจง่าย มีการเช่ือมโยงประเด็นต่างๆ 
อย่างชัดเจน สร้างความประทับใจและนําไปสู่การสร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ หากเกิดปัญหาหรือไม่สามารถ
อธิบายให้ที่ประชุมไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่นําเสนอ อาจเน่ืองจากข้อมูลมีปริมาณมากจนทําให้ผู้นําเสนอใช้เวลา
มากเกินไป ส่งผลให้คณะกรรมการเกิดความเบ่ือหน่าย ผู้นําเสนอควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาดังน้ี 

5.1 ควรนําเสนอประเด็นสาระสําคัญที่เป็นเหตุและผลของเรื่องที่นําไปสู่การพิจารณาและ  
การตัดสินใจของคณะกรรมการ 

5.2 สรุปเน้ือหาและนําเทคโนโลยีมาช่วยในการนําเสนอทําเป็นแบบ Graphic และสรุปเน้ือหา
ทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า และการนําเสนอเพ่ือรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม ไม่ควรเกิน 10 นาที 

5.3 ต้องสามารถเปรียบเทียบเน้ือหาเพ่ือแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่าง 
5.4 ศึกษาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดรูปแบบนําเสนอให้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ เช่น ตารางเปรียบเทียบ แผนภูมิ Check list เป็นต้น 
5.5 สังเกตพฤติกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประธานที่ประชุม หากคณะกรรมการมีท่าที 

(Action) ที่แสดงว่าเห็นด้วย ผู้นําเสนอควรรีบสรุปจบประเด็น และไม่สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก เพราะอาจทํา
ให้การประชุมไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

6. ควรมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจาก           
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เพ่ือตรวจสอบว่าการแบ่งหน่วยงานภายในมีความเหมาะสม 
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองนโยบายและงานยุทธศาสตร์   
ด้านการปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 
 



 

 

ก 
คํานํา 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้กับส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในท่ีตํ่ากว่ากอง/สํานัก 1-2 ระดับ โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่กําหนดว่า “เป็นกลุ่มงานที่เกิดจาก       
การจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิด
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบ่งงาน
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ .  2545 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานน้ัน อ.ก.พ. กระทรวง 
ได้เ ห็นชอบด้วยแล้ว” กล่าวคือการจัดแบ่งงานน้ัน ต้องเป็นไปเพ่ือผ ล ส ัม ฤ ท ธิ ์ ต่อภารกิจของรัฐ               
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐเป็นสําคัญ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2557 โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด       
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
กรมปศุสัตว์ จึงได้มีการวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจของกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง   
การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ให้มีความเหมาะสมและรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงได้ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่ง          
ส่วนราชการภายในให้มีหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบงาน “ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ” เพ่ือรองรับงาน             
ด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์ของประเทศให้บรรลุ    
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น พร้อมจัดอัตรากําลัง และจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน               
รายตําแหน่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในใหม่ และตรงตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ดังน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทําเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่        
การวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน การกําหนด
ตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน     
รายตําแหน่ง พร้อมแสดงตัวอย่างที่ได้จากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทําเอกสารรายละเอียดประกอบ   
การพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กรม /อ.ก.พ. กระทรวง รวมท้ัง เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบั ติงาน                 
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง   
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทํางาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และทําให้การดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

                                                                                                   คณะผู้จัดทํา 
            พฤศจิกายน 2560 
 



 

 

ฉ 
สารบญั 

                   หน้า 

คํานํา           ก 

บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร           ข 

สารบัญ           ฉ 

สารบัญภาพ           ช 

บทที่ 1   บทนํา            1 
  ความเป็นมาและความสําคัญ        1 
  วัตถุประสงค์          2 
  ขอบเขตของการศึกษา         2
  นิยามศัพท์          3
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        4  

บทที่ 2   แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง     5 

แนวคิดและหลักการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่ากรม     6 
  แนวคิดและหลักการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)     12 

แนวคิดและหลกัการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  15 
                     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง       21 

บทที่ 3    ขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน    23 
             ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

บทที่ 4    ขั้นตอนการจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต                39 
             และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม ่

บทที่ 5    ขั้นตอนการจัดทําแบบบรรยายลกัษณะงานรายตําแหน่งของสํานักงานปศุสัตว์เขต  52 
             และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

บทที่ 6    สรปุ และข้อเสนอแนะ         77 
  สรุปขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 77 
  ปัญหาและข้อเสนอแนะ        81 

บรรณานุกรม           84 

ภาคผนวก           85 
     ภาคผนวก ก.   ตัวอย่างวาระการพิจารณา      86 
                                 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

     ภาคผนวก ข.    ตัวอย่างวาระการพิจารณา การเกลี่ยอัตรากําลัง              102 

     ภาคผนวก ค.   แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน             123 

     ภาคผนวก ง.    ตารางสรุปผลจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขยีนแบบบรรยายลักษณะงาน       130 
     ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 



 

 

ช 
สารบญัภาพ 

หน้า 

ภาพที่ 1   การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม       7 

ภาพที่ 2   การเขียนงานแบบ Role Profiling ของ Charles Handy       16 

ภาพที่ 3   การวิเคราะห์งานกระบวนการการทําความเข้าใจงาน      17 

ภาพที่ 4   ขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน     23 
                   ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ภาพที่ 5   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)          37 
                  “กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์” 

ภาพที่ 6   ขั้นตอนการจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน      39 
                   ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการทีแ่บ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม ่

ภาพที่ 7   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)          50 
                   “กระบวนการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง) โดยไม่เปลี่ยนประเภท 
                   สายงาน และระดับตําแหน่งของกรมปศุสัตว์” 

ภาพที่ 8   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง)     51 
                   โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งของกรมปศุสัตว์” 

ภาพที่ 9   ขั้นตอนการจัดทําแบบบรรยายลกัษณะงานรายตําแหน่ง                52 
                   ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ภาพที่ 10  การนับจํานวนตําแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน                                67 
                    ของสํานักงานปศุสัตว์เขต   

ภาพที่ 11  การนับจํานวนตําแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน     68 
                    ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ภาพที่ 12  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)                  76 
                   “กระบวนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของกรมปศุสัตว์” 
 
       
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ       

 กรมปศุสัตว์ ได้ดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ             
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
ซึ่งให้ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ     
การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สนับสนุน     
การวิจัยพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้มี      
การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้
การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้กรมปศุสัตว์มีภารกิจ
เก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน  ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค        
สารตกค้าง และสารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   

ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-2565 เป็นกรอบแนวทาง           
ในการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ซึ่งได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2 ช่วงระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” และ
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนําการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยย่ังยืน
ในตลาดโลก”นอกจากน้ัน กรมปศุสัตว์ยังกําหนดแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง
และเป็ดไล่ทุ่ง ยุทธศาสตร์สัตว์ปีก ยุทธศาสตร์สุกร ยุทธศาสตร์กระบือ ยุทธศาสตร์โคนม ยุทธศาสตร์โคเน้ือ 
และยุทธศาสตร์แพะ-แกะ ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์เขตเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการ
ผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน 
โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่ีจําลองภารกิจของกรมปศุสัตว์ไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ ซึ่งการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิจําเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปศุสัตว์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น พร้อมน้ี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงมีความจําเป็นต้อง               
มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด        
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ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานขับเคล่ือนการปศุสัตว์ของประเทศ 
ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          
ความไม่ซับซ้อนและประหยัดเป็นหลัก พร้อมจัดอัตรากําลัง และจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในใหม่ และตรงตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

แต่เน่ืองจากสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีบทบาทภารกิจที่หลากหลาย              
มีกรอบตําแหน่งหลายประเภท หลายสายงาน รวมท้ังการวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน การกําหนด
ตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน ตลอดจนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
รายตําแหน่ง เป็นเร่ืองที่ยุ่งยากในการดําเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป         
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ. ผู้ศึกษา
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงนําเสนอผลงานเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน     
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เน่ืองจากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้องค์ความรู้      
ที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงาน       
ในกรมปศุสัตว์ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทํางาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า 
และทําให้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ 
2. ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงาน             
ปศุสัตว์จังหวัด ครอบคลุมตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ครอบคลุมรายละเอียด ต้ังแต่แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ของสํานักงาน ก.พ. รายละเอียดการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน    
การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน การกําหนดตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลัง            
การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของตําแหน่ง ตลอดจนการจัดทํา
แบบฟอร์ม และเอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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นิยามศัพท์  
1. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม เมื่อส่วนราชการมีการปรับบทบาท

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางในการแบ่งส่วนราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ          
มีผลบังคับใช้แล้ว หรือเหตุผลความจําเป็นส่วนราชการอาจแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่า   
ระดับกรม ซึ่งเป็นการแบ่งหน่วยงานภายใต้กอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์     
ในการบริหารงาน 

2. ส่วนราชการระดับตํ่ากว่ากรม หมายถึง ส่วนราชการระดับรองลงมาจากกรม มีสายการบังคับ
บัญชาโดยตรงต่อผู้บริหารระดับกรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นงานประจําตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
กรมน้ัน ได้แก่ กอง สํานัก สํานักงานเลขานุการกรม ศูนย์ สํานักงาน...เขต/สํานักงาน...ภาค สถาบัน 

3. หน่วยงานท่ีตํ่ากว่ากอง/สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน หมายถึง หน่วยงานระดับ
รองลงมาจากกอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการ
กอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง 
หน่วยงานรายงานตรงต่ออธิบดีหรือปลัดกระทรวง 

4. การกําหนดตําแหน่ง หมายถึง การกําหนดตําแหน่งให้มีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด และ    
เป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้รวมถึงการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเกลี่ย
อัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) การเปล่ียนช่ือตําแหน่งในสายงาน การปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตําแหน่งและสาย
งาน และกรณีอ่ืนๆ การกําหนดตําแหน่งต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อน และประหยัด
เป็นหลัก  

5. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ลักษณะงานและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการคาดหวังจากงานที่ เ น้นบทบาทการปฏิบัติงานจริงในปัจจุ บันและภารกิจ              
ตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจในอนาคตของส่วนราชการ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาสาระของงานอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ผลของการวิเคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นกับองค์กร และช่วยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องเข้าใจว่างานน้ันๆ เก่ียวข้องกับความสําเร็จขององค์กรอย่างไร หรือช่วยเพ่ิมคุณค่าใดให้แก่องค์กร 

6. แบบบรรยายลักษณะงาน หมายถึง การเขียนลักษณะแบบ Role Profile เป็นการเขียนที่มุ่งสร้าง
ความชัดเจนให้กับบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน มากกว่าการบรรยายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน     
ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน และมีทิศทาง   
ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างไร และจะพัฒนาตนอย่างไร การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
สามารถทําได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งนั ้น ๆ  นอกจากน้ี            
แบบบรรยายลักษณะงานจะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งต้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลาหรือการฝึกอบรม
อีกด้วย ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์เช่ือมโยงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หมายถึง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ.    
โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงาน
เดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่           
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
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8. อ.ก.พ. กระทรวง หมายถึง อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย่อมาจาก อนุกรรมการาราชการ
พลเรือนสามัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ซึ่งต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (1) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรสหกรณ์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เป็นรองประธาน ผู้แทน ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวง ไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงฯ ไม่เกินห้าคน และเลขานุการหน่ึงคน มีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนด
นโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ.
พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังภายในกระทรวง พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การส่ังให้ออกจาก
ราชการและปฏิบัติการอ่ืนตาม พระราชบัญญัติน้ี 

9. คณะทํางานกลั่นกรองเร่ืองการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ของส่วนราชการก่อนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง คณะทํางานซึ่งแต่งต้ังโดย     
อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. คัดเลือก    
รองปลัดกระทรวง  ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของส่วนราชการที่เสนอ
เรื่องให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา เป็นคณะทํางาน โดยมีผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้ากลุ่ม
วางแผนอัตรากําลังคน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ      
ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเรื่องการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 1. มีแนวทางและตัวอย่างในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ         
กรมปศุสัตว์ ทําให้การดําเนินการปรับปรุโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. เป็นการส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน           
ของกรมปศุสัตว์ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทํางาน ทําให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัดและคุ้มค่า และเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ได้ศึกษาแนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือความเข้าใจ           
ในการดําเนินการ และเพ่ือประกอบการจัดทํา ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาและรวบรวม ตามรายละเอียด ดังน้ี  

แนวคดิ ความรู้ทางวิชาการ 

1. แนวคิดและหลักการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่ากรม  
1.1 หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 
1.2 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม  
1.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 

 2. แนวคิดและหลักการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
  2.1 แนวคิดในการวิเคราะห์งาน 
  2.2 องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน 
  2.3 วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์งาน 
  2.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 

3. แนวคิดและหลักการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  3.1 แนวคิดเรื่องการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของภาคราชการพลเรือน 
  3.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานใหม่แบบ Role Profile 
  3.3 ขั้นตอนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
กําหนดตําแหน่ง และหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การกําหนดตําแหน่ง 
 1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากําลัง 
 2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน 
 3. หลักเกณฑ์การจัดตําแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 
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แนวคดิ ความรู้ทางวิชาการ 

1. แนวคิดและหลักการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการท่ีต่ํากว่ากรม  
             1.1 หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ  

   สํานักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญในการนํา
ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือให้การบริการประชาชนที่ดี และ           
มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในการจัดโครงสร้างของ         
ส่วนราชการตามหลักการบริหารราชการแนวใหม่ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล      
ซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญคือ   การกําหนดขนาดขององค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติราชการ ความคุ้มค่าและประหยัด เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง นําไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ส่วนราชการจะนําภารกิจของรัฐ
และนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ส่วนประกอบที่สําคัญประการหน่ึง คือการจัดโครงสร้าง       
ส่วนราชการจะต้องมีความเหมาะสม 
    การจัดโครงสร้างส่วนราชการ (Organization Structuring) หมายถึง การแบ่งกลุ่มงานหรือกลุ่ม
อํานาจหน้าที่ในการบริหารงานออกเป็นส่วนๆ และในแต่ละส่วนจะแบ่งอํานาจหน้าที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับ 
ต้ังแต่ระดับกระทรวง กรม กอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน โดยงานที่ตํ่ากว่าระดับกอง/สํานัก
หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะมีช่ือเรียกต่างๆ เช่น 
กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และส่วนที่เล็กที่สุดคือ ตําแหน่ง ซึ่งจะประกอบ    
ไปด้วย ช่ือตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

         1.2 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 
    การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม ส่วนราชการโดยท่ัวไปสามารถจัด     
กลุ่มงาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
         1) กลุ่มงานหลัก (Line) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานหลัก เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของส่วนราชการ 
         2) กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ (Staff) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และให้ข้อคิดเห็น หรือข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
         3) กลุ่มงานสนับสนุน (Auxiliary) คือ กลุ่มงานช่วยด้านบริการต่างๆ ที่สนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานหลักสามารถดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเปรียบเสมือนงานแม่บ้าน เช่น งานบริหารท่ัวไป 
งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานคลัง เป็นต้น 
             เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว โดยจะมีส่วนราชการระดับกอง/สํานัก หรือ     
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หากพิจารณาจากหน้าที่     
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้ว สามารถแบ่งได้ว่ากอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ือ       
เป็นอย่างอ่ืนและหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จัดอยู่ในกลุ่มงานหลัก กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ 
หรือกลุ่มงานสนับสนุน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม มิใช่เป็นการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นการจัดกลุ่มงานภายในกอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ รวมทั้ง
ใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งและอัตรากําลัง (ดังแผนภาพที่ 1) 

 
 
            
            
      
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การแบ่งหน่วยงานภายในของสว่นราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรม  

ที่มา :  สํานักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) 

 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
     1) กําหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานให้ชัดเจน ส่วนราชการต้องกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรให้ถูกต้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยดําเนินการ       
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกอง/สํานักหรือส่วนราชการ           
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นการป้องกัน
ปัญหาความซ้ําซ้อนเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งกําหนดระบบงาน และ
กระบวนการบริหารงานให้เหมาะสมชัดเจนด้วย 
     2) การจัดกลุ่มกิจกรรมเพ่ือการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างคล่องตัว    
การจัดกลุ่มกิจกรรมและกระบวนการบริหารของหน่วยงานในส่วนราชการต่างๆ โดยคํานึงถึงการประสาน
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เ ก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ต่อเน่ือง และครบวงจร โดยคํานึงถึงความสามารถ          
การปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการได้อย่างทันต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง    
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
     3 )  การกําหนดขนาดของหน่วยงานให้กะทัดรัด  คล่อง ตัว  และเ อ้ือ ต่อประสิท ธิภาพ                 
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งสะดวกต่อการตรวจสอบ ควบคุม ติดต่อ ประสานงาน การกําหนด
ขนาดและโครงสร้างของส่วนราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่อุ้ยอ้าย โดยให้คํานึงถึงการจัดสายการบังคับ
บัญชาที่เหมาะสม ลดความหลากหลายของกลุ่มงานลง ยกเว้นการจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะและวิธีการปฏิบัติ     
ที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน (Specialization) ต่างกัน ซึ่งมีคุณภาพของงานสูงมากและปริมาณงาน
พอสมควร ให้จัดกลุ่มงานรองรับได้ตามความจําเป็น 

อธิบดี

รองอธิบดีรองอธิบดี 

กอง กอง สํานัก สํานัก 

ฝ่าย กลุ่ม กลุ่ม ฝ่าย ส่วน ส่วน ส่วน 
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     4) การจัดระบบบริหารงานให้เอ้ืออํานวยต่อการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจไปยังราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การจัดโครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลางให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 
และเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
     5) การเสริมสร้างเอกภาพในการบริหารงาน การจัดส่วนราชการให้เป็นกลไกแก่ผู้บริหารในการวาง
นโยบายและแผน การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิบัติราชการ การจัดลําดับความสําคัญของแผนการกํากับ เร่งรัด และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องมีเอกภาพในการบริหารงาน 
     6) การถ่วงดุลอํานาจ การตรวจสอบเท่าที่จําเป็น ความชอบธรรมในการใช้อํานาจและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้สามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
ทรัพยากร การบริหารเพ่ือให้สามารถเป็นกลไกควบคุมการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
และมีอิสระพอเพียงในการตรวจสอบ ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการช้ีข้อบกพร่องและปัญหาที่พบ           
จากการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    7) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน การปรับปรุงกระบวนงานให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการทํางานให้เหลือเท่าที่จําเป็น พัฒนาเทคนิควิธีการทํางาน และนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

    1.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 
   สํานักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า เมื่อส่วนราชการมีการปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามแนวทางในการแบ่งส่วนราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว หรือมี
เหตุผลความจําเป็น ส่วนราชการอาจแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม ซึ่งเป็นการแบ่ง
หน่วยงานภายใต้กอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้า           
ส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1) วัตถุประสงค์ของการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 
     1.1) เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน 
              1.2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชํานาญเฉพาะด้าน 
              1.3) เพ่ือให้สามารถเรียกบรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
              1.4) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     1.5) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศ 
              1.6) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
      1.7) เพ่ือประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
  2) เหตุผลความจําเป็นในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 
               2.1) การจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมไม่เหมาะสม มีความซ้ําซ้อน ทําให้   
การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพ 
      2.2) การปรับบทบาทภารกิจ หรือมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงไป 
      2.3) ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
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      2.4) มีการใช้เทคนิค ระบบ รูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
               2.5) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือนโยบายในการบริหารประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป 
  3) แนวทางในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม 
  เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ หรือส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็น        
ที่จะต้องมีการแบ่งหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้กอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน     
การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดหน่วยงานดังกล่าว มีแนวทางดังน้ี 
      3.1) การจัดกลุ่มงานต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่สัมพันธ์กัน
หรือคล้ายคลึงกันควรจัดรวมอยู่ด้วยกัน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการประสานงานและผู้ปฏิบัติงานมีความชํานาญในงาน 
ซึ่งจะส่งผลทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในทางกลับกันส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่           
ไม่สัมพันธ์หรือคล้ายคลึงกันก็ควรแยกกัน 
     3.2) หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน โดยพิจารณาว่างานน้ันจะต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพ และปริมาณงานสูงมากเพียงพอท่ีจะจัดเป็นกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นได้ (พิจารณาจากปริมาณงานย้อนหลัง 3-5 ปี หากเป็นส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นใหม่
อาจใช้ปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า) 
     3.3) ความซ้ําซ้อนของงาน ต้องพิจารณางานน้ันว่ามีความซ้ําซ้อนในหรือระหว่าง กอง/
สํานักหรือไม่ ถ้างานน้ันมีความซ้ําซ้อนกัน ต้องพิจารณาว่างานน้ันควรกําหนดไว้ที่หน่วยงานใดให้ชัดเจน      
การมีงานซ้ําซ้อนจะทําให้เกิดผลเสียหลายประการ ดังน้ี 

   - ทําให้เกิดการแย่งงานกันทําในส่วนที่ซ้ําซ้อนกัน ทําให้เกิดการขัดแย้งและ        
แตกความสามัคคีกัน 
   - ทําให้เก่ียงกันทํางานหรือละเลยงานในส่วนที่ซ้ําซ้อน และไม่มีใครรับผิดชอบ      
ในส่วนที่ซ้ําซ้อนกัน และอาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่ทําอะไร 
   - เป็นการกระจายทรัพยากรทางการบริหาร ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ 
                      3.4) ความสําคัญของงาน ต้องพิจารณาว่างานน้ันมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดและส่งผลทํา
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนราชการหรือเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จําเป็นต้องมี
หน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบงานน้ันๆ 
              3.5) การจัดระบบงาน เป็นการจัดระเบียบ กระบวนการทํางาน และวิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง
ให้มากที่สุด การจ้างให้เอกชนดําเนินการ การใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น              
การปรับปรุงระบบวิธีการทํางาน อาจดําเนินการโดย 
   - การลด ตัดทอน ยุบงานหรือขั้นตอนส่วนที่ไม่จําเป็นออกไป (Elimination) 
   - การรวมส่วนที่เหลือหรือส่วนที่จําเป็นเข้าด้วยกัน (Combination) 
   - การลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ (Rearrangement) 
   - การปรับปรุงการทํางานให้ง่ายหรือดีขึ้น (Simplification) 
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              3.6) เอกภาพในการบังคับบัญชา การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือ            
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ควรสร้างกลไกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน คนหน่ึงรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว หรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
command) ซึ่งจะช่วยให้การให้คําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ ควบคุม มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิของ
งานตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ 
      3.7) อัตรากําลัง การจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการระดับกอง/สํานัก หรือ        
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/
ฝ่าย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ควรมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมไม่น้อยและไม่มากจนเกินความจําเป็น 
เพราะจะทําให้การควบคุม กํากับ ดูแลงานไม่ทั่วถึง ถ้าเป็นงานที่ปฏิบัติเป็นประจําหรืองานที่มีแนวปฏิบัติ
ชัดเจนหรือ งานบริการอาจมีจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากได้ แต่ถ้าเป็นงานวิชาการอาจมีจํานวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากนัก ทั้งน้ี การกําหนดจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับลักษณะงานและปริมาณงาน   
เป็นหลัก โดยในหน่วยงานดังกล่าวควรมีตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 คน โดยเป็นตําแหน่ง
ข้าราชการไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่ง และอาจมีพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําด้วยก็ได้  

4) ขั้นตอนการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม มีดังน้ี 
     4.1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน      
ซึ่งประกอบด้วย 
           - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (เดิมและใหม่) 
                   - การแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก (เดิม) และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
           - กฎหมายที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการ 
           - แนวนโยบาย ทิศทางที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการ 
           - ระบบงานและกระบวนการ 
           - ปริมาณงาน 
           - อัตรากําลัง 
           - สภาพปัญหาการดําเนินงาน 
                   - ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
              4.2) การวิเคราะห์เพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
ตามหลักการจัดกลุ่มงาน (Grouping of Work) ดังกล่าวข้างต้น โดยอาจทําเป็นตารางเปรียบเทียบการแบ่ง
หน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กลุ่มงานใดที่เพ่ิมขึ้นหรือมีการยุบรวมกลุ่ม หรือยุบเลิก
กลุ่มงานใด โดยต้องระบุเหตุผล พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/กลุ่มงาน/
ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่กําหนดใหม่ให้ชัดเจน 
              4.3) จัดทําบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง        
ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อคําขอ เหตุผลความจําเป็น รายละเอียดประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์ ข้อเสนอ
เพ่ือพิจารณา 
              4.4) นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
สําหรับตําแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งหมายถึงตําแหน่งหัวหน้าหรือผู้อํานวยการกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ต้องเป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 
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หรือเทียบเท่ากองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และ
การจัดแบ่งงานน้ัน อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังน้ัน ในการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ของส่วนราชการจึงต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมท้ัง
จะต้องเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบด้วย 
     ทั้ง น้ี ส่วนราชการอาจมีการต้ังคณะทํางานกลั่นกรอง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. และหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ทําหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับการแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ แล้วเสนอ อ.ก.พ. กรม ก่อนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลังจากน้ันส่วนราชการจะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
     1. จัดอัตรากําลัง เป็นการจัดอัตรากําลังตามการแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง        
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจนําเสนอท้ังการแบ่งหน่วยงานภายในและการจัดอัตรากําลังในคราวเดียวกันก็ได้       
ในการจัดอัตรากําลังจะต้องพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน 
     ทั้ ง นี ้ กรณี อ .ก .พ .  กระทรวงให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในแล้ว และ        
มีการเกล่ียอัตรากําลังภายในกรม เพ่ือกําหนดในหน่วยงานท่ีแบ่งภายในใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนประเภท      
สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้นําเสนอ อ.ก.พ. กรมพิจารณาได้ 
     2. การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ      
ตําแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ และของกลุ่ม/กลุ่มงาน/
ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นหลัก ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
  5) การกําหนดช่ือและความหมายของหน่วยงานในระดับต่างๆ  
  สํานักงาน ก.พ.ร. (2547) ได้กําหนดแนวทางการกําหนดช่ือและความหมายของหน่วยงาน
ระดับตํ่ากว่ากอง/สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน หมายถึง หน่วยงานระดับรองลงมาจากกอง/สํานัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือหน่วยงาน    
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี
หรือปลัดกระทรวง 
  แนวทางการกําหนดช่ือกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน    
ควรกําหนดให้สั้น กะทัดรัด สะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือลักษณะสําคัญๆ ของงานน้ันอย่างชัดเจน ช่ือหน่วยงานน้ันควรเป็นข้อความ ที่สรุปหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สําคัญๆ ของหน่วยงานน้ันไว้อย่างสั้นที่สุด เช่น กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันในส่วนราชการต่างๆ ควรใช้ช่ือเหมือนกัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเข้าใจสับสนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกับงาน เช่น กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลัง เป็นต้น 
โดยหน่วยงานระดับตํ่ากว่ากอง/สํานัก หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้า  
ส่วนราชการ อาจมีช่ือเรียก ดังน้ี  
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     5.1) กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/สํานักงาน คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้านวิชาการหรือ         
ก่ึงวิชาการ ปริมาณและคุณภาพของงานสูงมาก แต่ยังมีปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่เพียงพอที่จะจัดเป็น
ส่วนราชการระดับกอง/สํานัก โดยมีหัวหน้าหรือผู้อํานวยการกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/สํานักงาน เป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.2) ฝ่าย คือ หน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานประจํา (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับสนุน) เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณและคุณภาพของงานมาก โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.3) ศูนย์ คือ หน่วยงานที่ไปต้ังในพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือทําการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง        
โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่จะมีผลต่อการทดลองนั้นๆ โดยมีผู้อํานวยการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.4) สถานี คือ หน่วยงานขนาดใหญ่ซึ่งต้ังสถานท่ีทําการในท้องที่ที่ ต้องให้บริการ         
ต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.5) ด่าน คือ หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ตรวจตราตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีหัวหน้าด่าน   
เป็นผู้บังคับบัญชา  
     5.6) งาน คือ หน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานประจํา (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับสนุน) เป็นส่วนใหญ่ และมีปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่มากนัก เช่น งานธุรการ งานห้องสมุด 
เป็นต้น โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา 

6) การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง/สํานัก หรือส่วนราชการ       
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  
                   ในการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กอง/สํานัก หรือส่วนราชการ         
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราขการ มีแนวทาง ดังน้ี  
     6 .1 )  การกํ าหนดหน้าที่ ความ รับผิดชอบต้องอ ยู่ภายในขอบเขตอํานาจหน้ าที่               
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/สํานัก หรือตามกฎหมายว่าด้วย
อํานาจหน้าที่ของกรมน้ัน เพ่ือกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กอง/สํานัก หรือส่วนราขการ
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
     6.2) ศึกษาวิเคราะห์ว่างานน้ันๆ ประกอบด้วยงานใดบ้าง โดยการกําหนดหน้าที่         
ความรับผิดชอบต้องเขียนหน้าที่หลัก ไม่แยกย่อยมากเกินไป ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน 
     6.3) หน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่ซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
     6.4) ควรเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อๆ งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันควรเขียนไว้ข้อ
เดียวกัน โดยอาจเรียงลําดับตามกระบวนงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือตามลําดับความสําคัญของงาน  

 2. แนวคดิและหลักการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  
 สํานักงาน ก.พ. (2553) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งานเป็นปัจจัยที่สําคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการรวบรวม
ข้อมูล เก่ียวกับรายละเอียดของงานแต่ละตําแหน่ง และข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์งาน สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 

              2.1 แนวคิดในการวิเคราะห์งาน   
     การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ลักษณะงานและผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการ
คาดหวังจากงานเพ่ือนําเสนอเน้ือหาสาระของงานอย่างถูกต้องและชัดเจน การวิเคราะห์งานที่ ดีมิใช่          
การตรวจสอบการทํางานของผู้ดํารงตําแหน่งงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งงานน้ันๆ 
แต่การวิเคราะห์งานที่ถูกต้องควรต้ังอยู่บนหลักการที่เน้นบทบาทงานจริงในปัจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร์  
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หรือภารกิจในอนาคตของส่วนราชการ ผลของการวิเคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานน้ัน
กับองค์กร และช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจว่างานน้ันๆ เก่ียวข้องกับความสําเร็จขององค์กรอย่างไร หรืองานน้ันๆ 
ช่วยเพ่ิมคุณค่าใดให้แก่องค์กร 
     ในการดําเนินการวิเคราะห์งาน สิ่งที่จะนํามาพิจารณาคือ ตัวงานหรือตําแหน่งงาน ไม่ใช่ตัวผู้ดํารง
ตําแหน่งงานน้ันๆ อยู่ แต่เป็นตําแหน่งงานที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักของงาน       
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดน้ีจะมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

     2.2 องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน 
  1) คุณลกัษณะของเน้ืองาน (Task Characteristics) ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของเน้ืองาน
น้ันจะวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ดังน้ี 
     1.1) อํานาจในการทํางานด้วยตนเอง เป็นการวิเคราะห์ตําแหน่งดังกล่าวให้อิสระแก่
ผู้ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น การวางแผนในการทํางานของตนเอง หรือเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเลือก       
ใช้วิธีต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ 
     1.2) ความหลากหลายของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าว มีความหลากหลาย
ในเนื้องานมากน้อยเพียงใด 
     1.3) ความสําคัญของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งดังกล่าวมีอิทธิผลต่อชีวิต หรือ    
งานในตําแหน่งอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ผลการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อชีวิต หรืองานของผู้อ่ืนหรือไม่ 
     1.4) ความเป็นเอกลักษณ์หรือความสมบูรณ์ของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งดังกล่าว
มีความสมบูรณ์ในกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากน้อยเพียงใด 
     1.5) ผลสะท้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าวสามารถจัดหาข้อมูลหรือผล
ย้อนกลับได้อย่างไร เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงาน หรือทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขี้น เช่น ผลของงานที่
ปฏิบัติน้ันสามารถให้ข้อมูลได้โดยตรงถึงประสิทธิภาพของการทํางานในเชิงคุณภาพหรือปริมาณได้หรือไม่  
     1.6) คุณลักษณะทางความรู้ เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง      
ความจําเป็นในการนําความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆ มาประกอบใช้ เพ่ือให้งานสัมฤทธ์ิผล     
ตามเป้าหมาย 
     1.7) ความซับซ้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งดังกล่าวมีความซับซ้อน หรือ  
ความยากมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ มากน้อยเพียงใดระหว่างการทํางาน 
     1.8) การแก้ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ความคิด หรือ
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทาง
ความคิดอย่างต่อเน่ืองมากน้อยเพียงใด เช่น การปฏิบัติงานของท่านมีความจําเป็นต้องแก้ปัญหาที่ไม่มีคําตอบ  
ที่ถูกต้องแน่ชัดอยู่หรือไม่ 
  2) คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ์ (Social Characteristics) ในการวิเคราะห์
คุณลักษณะงานในเชิงการประสานสัมพันธ์น้ันจะวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ดังน้ี 
     2.1) แรงสนับสนุนจากสังคม เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าวต้องได้รับคําแนะนํา
หรือความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องเปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับคนอ่ืนๆ 
ระหว่างการทํางานหรือไม่ 
     2.2) กระบวนการทํางาน หรือการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงาน
ดังกล่าวต้องพ่ึงพาอาศัยกับงานในตําแหน่งอ่ืนๆ หรือได้รับการพ่ึงพาจากตําแหน่งอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด 
นอกจากน้ันยังเป็นการวิเคราะห์ว่างานมีผลกระทบต่องานอ่ืนๆ อย่างไร 
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     2.3) ปฏิสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าว ต้องปฏิสัมพันธ์
และติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กรมากน้อยเพียงใด เช่น การทํางานของท่านจําเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากกับ
บุคคลภายนอกองค์กร ฯลฯ 
     2.4) ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน เป็นการวิเคราะห์ว่าตําแหน่งงานดังกล่าวต้องรับหรือให้ข้อมูล
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องได้รับความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานจากผู้บังคับบัญชา 
ฯลฯ 
  3) ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่องาน (work Contest) เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง  ๆ 
      3.1) ความเหมาะสมต่อสรีระร่างกาย เป็นการวิเคราะห์ว่าการออกแบบงานเน้นให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการทํางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การจัดตําแหน่ง
ที่น่ังระหว่างปฏิบัติงานมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพ้ืนที่กว้างขวาง มีเก้าอ้ีที่น่ังสบาย หรือการวาง
ท่าทางที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
      3.2) ความต้องการเชิงกายภาพ เป็นการวิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติมีความจําเป็นต้องทํา
กิจกรรม หรือต้องใช้ความพยายามเชิงกายภาพมากน้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรง ความทนทาน
ของร่างกาย เช่น การทํางานจําเป็นต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเน้ืออย่างมาก ฯลฯ  
      3.3) สภาพการทํางาน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทํางานว่ามีอันตรายเสียง
รบกวน ระดับอุณหภูมิ หรือความสะอาดในที่ทํางาน ไม่มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีทํางาน           
โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุ่นควัน 
      3.4) การใช้อุปกรณ์ในการทํางาน เป็นการวิเคราะห์ว่างานจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและหลากหลายมากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติงาน 

    2.3 วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งาน  
             วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์งาน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี 
         1) การสังเกต เป็นการสังเกตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวอย่างงาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ       
การปฏิบัติงาน และการทําบันทึกโดยตรง เช่น การบันทึกภาพ ฯลฯ 
         2) การปฏิบัติงานจริง ให้ผู้วิเคราะห์งานลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จริง         
จากการทดลองปฏิบัติงาน 
         3) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล หรือ การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มซึ่งจะต้องมีผู้ดํารง
ตําแหน่ง หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย 
         4) การบันทึกเหตุการณ์สําคัญ เป็นการบันทึกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ผล                 
การปฏิบัติงานควรได้รับการปรับปรุง หรือมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ รวมถึงการบันทึกบริบทและผลที่เกิดจาก
การกระทําเหล่าน้ัน 
         5) การจดบันทึกรายวัน เป็นการให้ผู้ครองตําแหน่งจดบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน 
         6) การทบทวนข้อมูลภูมิหลัง เป็นการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลและข้อมูลอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้อง ในที่น้ีรวมถึงโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร และคู่มือกระบวนงาน และการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เก่ียวข้องในการทํางานต่างๆ เช่น มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และผลลัพธ์ของงานท่ีสําคัญ
        7) การออกแบบสอบถาม แบบฟอร์มที่วางเป็นโครงสร้างและรายกิจกรรม รวมถึงคําถาม 
ปลายเปิดต่างๆ 
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2.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 
          การวิเคราะห์งานโดยทั่วไปจะดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในเรื่อง 
      1) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) 
      2) การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 
      3) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะประจําตําแหน่ง (Job Specification) 
      4) การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (Manpower Planning) 
      5) การนําไปใช้ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับ       
การประสานและบูรณาการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกขั้นตอน เช่น การคัดสรรบุคลากรเข้าทํางาน
สามารถใช้ความชัดเจนจากการวิเคราะห์งานว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอะไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน หรือการฝึกอบรมสามารถใช้การกําหนดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมจากผลการวิเคราะห์งาน เพ่ือการกําหนดหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม 
หรือเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนําหน้าที่รับผิดชอบหลักไปกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของ
ตําแหน่งเพ่ือใช้ประเมินความสําเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิของงานรายบุคคลได้ เป็นต้น  

ดังน้ันจะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นพ้ืนฐานหลักที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการสร้าง 
ความชัดเจนและเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. แนวคดิและหลักการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description : JD) 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ต้ังแต่ระดับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จนลงมาถึงตัวงานที่บุคลากรน้ันๆ ปฏิบัติอยู่แบบบรรยาย
ลักษณะงาน จึงเป็นเอกสารท่ีระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานตําแหน่งงานหนึ่งๆ ในองค์กร 
รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จําเป็นของตําแหน่งงานน้ันๆ ด้วย  

     3.1 แนวคิดเรื่องการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของภาคราชการพลเรือน 
              สํานักงาน ก.พ. (2553) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ลักษณะงานของภาคราชการพลเรือนจะต้ังอยู่บน
แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในอนาคต ซึ่งจะเน้นการจัดตําแหน่งโดยใช้ผลสัมฤทธ์ิและบทบาทหน้าที่
เป็นตัวนํา ดังน้ันงานที่มีหน้าที่หรือผลสัมฤทธ์ิเหมือนกันควรนํามารวมกัน หรือสายงานที่มีหน้าที่หรือผลสัมฤทธ์ิ
ต่างกันควรจะแยกเป็นคนละสายงานแม้จะมีช่ือสายงานเดียวกัน การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานสําหรับ  
แต่ละตําแหน่งงานจะต้องเขียนโดยเน้นองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง กล่าวคือ 

1) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการกําหนดว่าตําแหน่งงาน
น้ันจะต้องบรรลุผลสัมฤทธ์ิในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจําตําแหน่งอัน เป็น        
การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน 

2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (Education and Experience) เป็นการกําหนด
ว่า ตําแหน่งงานน้ันต้องมีคุณสมบัติเชิงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในระดับใดที่จําเป็นและเพียงพอ            
แก่การปฏิบัติงานประจําตําแหน่งให้สัมฤทธ์ิผล ซึ่งต้องไม่ตํ่าหรือสูงเกินความจําเป็นของระดับในตําแหน่ง 

3) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge 
Skill and Competencies) เป็นการกําหนดว่าตําแหน่งงานต่างๆ ต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
เฉพาะแบบใด ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงานที่ดี 
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    การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบจะอ้างอิงจากทฤษฎีของ Charles Handy ว่าด้วยบทบาทหน้าที่
ประจําตําแหน่งงานในองค์กรโดย Handy เปรียบเทียบงานในองค์กรว่าเปรียบเสมือนรูปโดนัท โดยวงกลม     
ในเป็นแก่นหน้าที่หลักที่ผู้ดํารงตําแหน่งต้องปฏิบัติ แต่ถึง แม้ผู้ดํารงตําแหน่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว        
จนครบถ้วนแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่องค์กรคาดหวังมากกว่าน้ัน องค์ก ร ยังคาดหวังให้ปฏิบัติงานในส่วนวงกลม        
รอบนอกด้วย (ตัวอย่าง เช่น งานในโครงการพิเศษ งานตามกลยุทธ์หรืองานของหน่วยงาน) ข้อที่ยาก ก็คือ    
งานในวงกลมรอบนอกนี้ยังไม่มีการระบุโดยแจ้งชัด เพราะหากได้มีการระบุโดยแจ้งชัดแล้วงานเหล่าน้ีก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่วงกลมในไป วงกลมนอกน้ีเอง คือ อาณาบริเวณพ้ืนที่ว่างที่องค์กรคาดหวังว่า
บุคลากรทั้งหลายจะดําริริเริ่มกําหนดงานขึ้นเองแล้วลงมือปฏิบัติ หากกระทําได้ดังน้ี ในไม่ช้าหน้าที่งานต่างๆ    
ก็จะเกิดความชัดเจนกลายเป็นพ้ืนที่ในวงกลมในแผ่ออกจนครอบคลุมเต็มวงกลมรอบนอกทั้งหมด 
    ในโลกปัจจุบันวงกลมรูปโดนัทเช่นน้ีในองค์กรต่างๆ มีพ้ืนที่ส่วนวงกลมในใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อน  
วงกลมในที่ขยายใหญ่เช่นน้ี ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งย่อมหมายถึงว่าความต้องการผู้ดํารง
ตําแหน่งที่มีศักยภาพสูงขึ้นน้ันเอง การเขียนงานแบบ Role Profiling จีงเป็นการเขียนที่มุ่งสร้างความชัดเจน
ให้กับบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน (Roles) มากกว่าการบรรยายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน         
(ดังแผนภาพที่ 2) 
 

 

                        ภาพท่ี 2 การเขียนงานแบบ Role Profiling ของ Charles Handy 

ที่มา : สํานักงาน ก.พ. (2553) 

จากทฤษฎีของ Charles Handy น้ัน จึงเสนอให้มีการเขียนงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จําเป็น
ในงานตามภารกิจปัจจุบัน (เพ่ือเป็นการสะท้อนการทํางานตามภารกิจขององค์กร) และหน้างานที่เหมาะสม 
ครอบคุลม และมีความชัดเจน ของแต่ละตําแหน่งที่อิงทิศทางในอนาคตของ ส่วนราชการ (เพ่ือเป็นการสะท้อน
ภาพตามยุทธศาสตร์ขององค์กร)  
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 3.2 ประโยชนท์ี่จะได้รับจาการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานใหม่แบบ Role Profile  
    การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะทําให้ส่วนราชการได้ประโยชน์ ดังน้ี 
      1) การออกแบบตําแหน่งงานท่ีสามารถเช่ือมโยงกับความต้องการขององค์กร  
      2) ทําให้มีความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งงานท่ีมีรายละเอียดมากกว่ามาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง (Job Specification)  
      3) ใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลควรจะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอะไร 
(Contributions) และทําอย่างไรจึงจะได้ผลสัมฤทธ์ิน้ัน (Competencies) เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
การบรรลุการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
      4) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประสานและบูรณาการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล     
ทุกขั้นตอน (ดังแผนภาพท่ี 3) เช่น การคัดสรรบุคลากรเข้าทํางานก็สามารถใช้ความชัดเจนจากแบบบรรยาย
ลักษณะงานว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะอะไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสม
กับงาน หรือการฝึกอบรมก็สามารถใช้การกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน เพ่ือไปกําหนดหลักสูตรการพัฒนา หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานก็สามารถนําหน้าที่      
ความรับผิดชอบหลักไปกําหนดตัวช้ีวัดในแต่ละระดับตําแหน่งเพ่ือใช้ประเมินความสําเร็จของบุคคลได้ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพท่ี 3 การวิเคราะห์งานกระบวนการการทําความเขา้ใจงาน 

ที่มา :  สํานักงาน ก.พ. (2553) 

การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานนั้นจะเป็นพ้ืนฐานหลักที่ให้ส่วนราชการสามารถนําไปใช้           
ในการสร้างความชัดเจนและเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบของส่วนราชการได้          
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.3 ขั้นตอนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
         ขั้นตอนและกระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน สามารถแบ่งได้ 7 ขั้นตอนใหญ่ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนงาน เป็นขั้นตอนในการกําหนดคณะทํางานและการวางแผนกระบวนทํางาน
และเวลาที่ใช้ทั้งหมดเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน คณะทํางาน ควรประกอบด้วย 1) หัวหน้า          
ส่วนราชการผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นประธานคณะทํางาน         
2) หัวหน้าหน่วยงานหรือข้าราชการในส่วนราชการน้ันตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน 
เป็นคณะทํางาน และ 3) หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการเป็นเลขานุการ โดยคณะทํางานชุดน้ีควรมีบทบาทในการดูภาพรวมของการจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และการกํากับติดตามให้งานเป็นไปตามแผนที่เลขานุการคณะทํางานเสนอ หลังจากน้ันให้ทาง
เลขานุการของคณะทํางานวางแผนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน โดยอาจกําหนดกิจกรรมและเวลา
ดําเนินการอย่างน้อยตามกระบวนการหลักๆ ของการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานน้ีก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการนํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
ในสายงานที่ต้องการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานมาประกอบการเขียน เน่ืองจากการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานที่ดีควรจะต้องอิงระดับมาตรฐานข้ันตํ่าจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงาน และโครงสร้างระดับ    
ช้ันงานใหม่ของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งแบ่งเป็น     
4 ประเภท ดังน้ี 

1) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 

2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรมและตําแหน่ง
อ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามท่ี 
ก.พ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งน้ัน 

4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งน้ี ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

นอกจากน้ันการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานควรจะอิงจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง                 
ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเก็บยุทธศาสตร์
และภารกิจของหน่วยงานที่ต้องการจะจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน โดยอาจอ้างอิงจากภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และแผนยุทธศาสตร์ประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําขึ้นตามคํารับรองของ ก.พ.ร.  

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดจํานวนตําแหน่งที่ต้องเขียนทั้งหมด ให้ส่วนราชการนับจํานวนตําแหน่งงาน     
ที่ต้องเขียนในแต่ละหน่วยงาน โดยในการนับลักษณะงานน้ันควรมีข้อในการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

1) สายงานช่ือเดียวกันและอยู่ในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน แต่มีลักษณะงานแตกต่างกัน         
ในเน้ือหาสาระของงาน โดยไม่ใช่การมอบหมายงานให้แต่ละบุคคล ให้มีการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน  
แยกออกเป็น 2 ตําแหน่งงาน 
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2) สายงานช่ือแตกต่างกันแต่ทํางานเหมือนกันในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกันให้เขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน แต่อาจมีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน โดยในอนาคตอาจดูว่าควรมี
การกําหนดช่ือสายงานเป็นสายงานเดียวกันหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามหากช่ือสายงานเดียวกันแต่ทํางาน
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะอยู่ในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน ก็ให้แยกเขียนงานที่แตกต่างกัน เช่น 
ลักษณะงานของงานหน่ึงทํางานนโยบาย แต่อีกงานหน่ึงทํางสานสนับสนุนหรืองานบริหารทั่วไป ถ้าเป็นเช่นน้ี  
ให้แยกเป็น 2 แบบบรรยายลักษณะงาน เพ่ือง่ายต่อการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ เป็นต้น 

3) กรณีเป็นงานในภูมิภาค ซึ่งมีช่ือสายงานเดียวกันในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน แต่อยู่คนละ
พ้ืนที่ให้พิจารณาว่ามีภารกิจ ยุทธศาสตร์หรือปริมาณงานที่ต้องดําเนินการหรือให้บริการหรือกํากับติดตาม
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่ (ถ้าใช่) ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานท่ีแตกต่างกันน้ันตามความแตกต่าง
ในหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว 

เมื่อกําหนดจํานวนตําแหน่งและระดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ให้ส่วนราชการดําเนินการเก็บข้อมูล
ภารกิจของแต่ละส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่จะเขียนทั้งหมดในแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ที่ผ่านมาเพ่ือประกอบในการพิจารณาเขียนแบบบรรยายลักษณะงานในรูปแบบใหม่ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บข้อมูลจากการทํางานจริง เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการจัดทําแบบบรรยาย  
ลักษณะงาน เน่ืองจากเป็นการเก็บข้อมูลจริงในสภาพปัจจุบันจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ดํารง
ตําแหน่ง ซี่งในการเก็บข้อมูลอาจทําได้หลายวิธี เช่น 

1) การสัง เกต  (Observation) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับงานที่มีกิจกรรมทางกายภาพที่สามารถมอง
ได้ชัดเจน โดยการสังเกตอาจไม่เหมาะสมกับงานที่ไม่สามารถมองเห็นการกระทําได้อย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมที่
ต้องใช้ความคิด 

2) การสัมภาษณ์ตัวแทนหรือผู้ ดํารงตําแหน่งต่างๆ ( Interview) เป็นวิธีการที่ เหมาะสมกับ            
การวิเคราะห์งานในตําแหน่งระดับสูงๆ โดยผู้วิเคราะห์งานอาจนัดเวลาสัมภาษณ์ หรือร่างแบบบรรยาย   
ลักษณะงานเบ้ืองต้นของตําแหน่งดังกล่าวก่อน จากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บได้ ในขั้นตอนที่ 2-3 ที่ผ่านมา หลังจาก
น้ันอาจจะเริ่มต้ังคําถามเปิด (Open-ended Question) ดังน้ี 

    2.1) ทําอะไร หมายถึง สิ่งที่ตําแหน่งงานดังกล่าวต้องทําให้บรรลุผล 
              2.2) ทําอย่างไร หมายถึง จะสามารถทําให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานได้อย่างไร 

    2.3) ทําทําไม หมายถึง เหตุใดตําแหน่งงานดังกล่าวจะต้องสร้างผลสัมฤทธ์ิของงานน้ีด้วย 
    2.4) ด้วยคุณสมบัติใด หมายถึง ตําแหน่งดังกล่าวต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือ

สมรรถนะในด้านใด 
โดยผู้วิเคราะห์งานอาจคอยตรวจสอบกับผู้ดํารงตําแหน่งงานในขณะที่สัมภาษณ์ป็นระยะๆ ว่าสิ่งที่

เข้าใจน้ันถูกต้องหรือมไม่ ซึ่งอาจทําได้โดยการถามคําถามต่อเน่ืองจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนของงาน หรือ
สามารถตอบได้ว่าลักษณะงานท่ีจะเขียนน้ันมีความแตกต่างกับงานอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง ขั้นตอนการสัมภาษณ์น้ีมี
ข้อดี คือ ได้รายละเอียดที่ชัดเจนของงานอย่างมาก และเกิดความเข้าใจในงานสูงสุด อย่างไรก็ดีการสัมภาษณ์น้ี
มีข้อจํากัดในเรื่องเวลา ทั้งเรื่องการนัดหมาย และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานให้เสร็จทันเวลา        
หากส่วนราชการมีจํานวนงานเยอะมาก 

3) การส่งแบบสอบถาม (Questionaires) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับการวิเคราะห์งานที่มีเป็นจํานวน
มากๆ และมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน โดยกระบวนการอาจทําได้ด้วยการส่งแบบสอบถามมาตรฐานไปยัง
ตัวแทนหรือผู้ครองตําแหน่งต่างๆ แล้วให้ส่งกลับมาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะทํางาน วิ ธี น้ีมีข้อดี คือ 
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ประหยัดกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่มีข้อเสียเรื่องผู้ดํารงตําแหน่งอาจขาดความเข้าใจเรื่องประโยชน์และวิธีการ
กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากน้ันในทางปฏิบัติการส่งแบบสอบถามน้ันจะทําให้หน่วยงาน การเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทํางานยากข้ึนในการติดตามให้มีการส่งแบบสอบถามกลับคืน 

4) การจัดสัมมนาเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Seminar) เป็นวิธีการที่ เหมาะสมกับ                 
การวิเคราะห์งานจํานวนมากเช่นเดียวกับแบบสอบถาม อย่างไรก็ดีกระบวนการน้ีจะเพ่ิมกระบวนในการอธิบาย
หรือช้ีแจงหลักเกณฑ์และกระบวนการวิเคราะห์งานและจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานท่ีละเอียดกว่าการส่ง
แบบสอบถามเท่าน้ัน  

ขั้นตอนท่ี 6 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Description)                
เมื่อเก็บข้อมูลในการทํางานจริงจากทางใดทางหน่ึงเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นําข้อมูลเหล่าน้ัน มาวิเคราะห์และจัดทํา
แบบบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกตําแหน่งในส่วนราชการ ขั้นตอนน้ีอาจจะ
เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนที่ 4 คือ ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง/ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้วิเคราะห์งาน และเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม     
ที่กําหนดไว้ก็ได้ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ของคณะทํางานหรือผู้แทนจากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี มีความจําเป็นต้องตรวจสอบการให้ข้อมูล  
ของผู้ดํารงตําแหน่งว่าได้วิเคราะห์งานตามมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร เพราะไม่เช่นน้ันอาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ดังน้ี 

1) มาตรฐานของการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้องและไม่เป็นไปในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน 

2) แบบบรรยายลักษณะงานที่ผู้ดํารงตําแหน่งให้ข้อมูล อาจจะทําไม่ถูกต้อง โดยอาจเป็นการอิงงานท่ี
ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่ได้วิเคราะห์งานของตําแหน่งงานน้ีอย่างถูกต้อง ซึ่งในระยะยาว   
อาจส่งผลต่อผู้ดํารงตําแหน่งคนใหม่ที่จะมาดํารงตําแหน่งงานน้ีต่อไป 

3) การนําแบบบรรยายลักษณะงานไปเช่ือมโยงกับระบบบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ทําได้โดยยาก 
เน่ืองจากไม่มีมาตรฐานเดียวกันในส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ 7 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนจะนําแบบบรรยาย
ลักษณะงานไปใช้จริง  เมื่อจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งงานเรียบร้อยแล้ว              
จะต้องดําเนินการยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานโดยหัวหน้างานของผู้ดํารงตําแหน่งงาน โดยหน่วยงาน      
การเจ้าหน้าที่หรืองานที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนําเสนอแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละ
ตําแหน่งที่ได้จัดทําเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยผู้อํานวยการกอง/สํานักทั้งหมด     
เพ่ือยืนยันหรือปรับแก้ก่อนนําไปใช้จริง 

ประเด็นในการพิจารณาว่าแบบบรรยายลักษณะงานใช้ได้หรือไม่น้ันมีกระบวนการตรวจสอบ 
ดังต่อไปน้ี 

1) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นน้ันมีเน้ือหาสาระและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เกินหรือขาดภารกิจใดไปบ้าง 

2) แบบบรรยายลักษณะงานท่ีเขียนขึ้นสะท้อนงานในปัจจุบันและงานในอนาคตของงานในกํากับดูแล
ของท่านในฐานะผู้บริหารหน่วยงานหรือตําแหน่งงานน้ันหรือไม่ 

3) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นเป็นข้อมูลเฉพาะตัวงานไม่ได้ใช้ศัพท์เฉพาะหรือไม่ใช่ตัว
ผู้ปฏิบัติงานใช่หรือไม่ 

4) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นน้ันมีความกระชับและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือผลงานหรือไม่ 
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5) เน้ือหาตลอดการบรรยายลักษณะงานมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
6) ลักษณะงานที่ เ ขียนขึ้นมีความสอดคล้อง กับเน้ือหาคําบรรยายลักษณะงานอ่ืนๆ ที่มีความ

เก่ียวข้องกันกับงานที่นํามาวิเคราะห์หรือไม่ 
หากผู้อํานวยการกอง/สํานักท่านใดไม่เห็นด้วยกับแบบบรรยายลักษณะงานใดก็ให้ดําเนินการแก้ไข

เฉพาะลักษณะงานของตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง หลังจากน้ันให้นําคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่างๆ                 
จากผู้อํานวยการกอง/สํานัก ไปปรับแก้เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. 
กรม ให้รับทราบและนําไปใช้ประกอบการเช่ือมโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ ของส่วนราชการต่อไป 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน   

ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําคัญ ได้แก่  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้กับส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่ตํ่ากว่ากอง/สํานัก 1 ระดับ โดยได้กําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2552 และหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส กําหนดว่า   
“เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงาน
ต่างๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ
อาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 
34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานน้ัน อ.ก.พ. 
กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว”   

นอกจากน้ี ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว ยังได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง   
ที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการ เ พื่อ ให้        
การกําหนดตําแหน่งและจัดตําแหน่งตามโครงสร้างใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากําลัง 
การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ

ระดับตําแหน่ง) จากส่วนราชการหน่ึงไปยังอีกส่วนราชการหน่ึงภายในกระทรวง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไข ดังน้ี 

   1.1 ภารกิจและปริมาณงานของส่วนราชการที่ตําแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลง หรือหมดความจําเป็น 
และส่วนราชการที่จะเกลี่ยอัตรากําลังไปกําหนด มีภารกิจและปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน            
หรือมีเหตุผลความจําเป็น โดยได้มีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงาน 

   1.2 ไม่เป็นการเกลี่ยอัตรากําลังที่กําหนดไว้ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ ต้ังในภูมิภาคไปกําหนดเป็นตําแหน่งและอัตราเงินในราชการบริหารส่วนกลาง เว้นแต่กรณี          
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของส่วนราชการที่เป็นสาระสําคัญ และไม่กระทบต่อการบริการประชาชน 
ในส่วนภูมิภาค 
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   1.3 การเกลี่ยอัตรากําลัง สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ต้ังแต่ระดับชํานาญการพิเศษ ขึ้นไป และ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ต้ังแต่ระดับอาวุโส ขึ้นไป จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข      
การกําหนดตําแหน่งในแต่ละกรณี โดยจะต้องนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาด้วย 

สําหรับการเกลี่ยอัตรากําลังจากส่วนราชการหน่ึงไปยังอีกส่วนราชการหน่ึงภายในกรม กรณีที่
ผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งให้นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงาน 
การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานจากสายงานหน่ึงเป็นอีกสายงานหน่ึง ให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไข ดังน้ี 
   2.1 เป็นสายงานที่ ก.พ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

ของส่วนราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง และมีเหตุผลความจําเป็น 
ที่สําคัญ   

    2.2 ไม่เป็นการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานที่สงวนไว้เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 
    2.3 ไม่เป็นการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เก่ียวข้องกับงานบริการ         

ทางการแพทย์ 
    2.4 การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานให้ดําเนินการได้เมื่อเป็นตําแหน่งว่าง 
    2.5 การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน กรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งให้ดําเนินการได้ เมื่อผู้ดํารงตําแหน่ง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ทั้งน้ี ให้มีผลไม่ก่อนวันที่                 
ผู้ดํารงตําแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

    2.6 กรณีเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน ที่มีผลเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการ 
ให้ส่วนราชการนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่นํามายุบ 
จะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการกําหนดตําแหน่งน้ันๆ โดยใช้ตารางแสดงค่าตอบแทน
เฉลี่ยของตําแหน่งข้าราชพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหน่ง และหากเป็นตําแหน่งที่มีเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้คํานวณเงินเพ่ิมดังกล่าวรวมเป็นค่าใช้จ่ายในค่าตอบแทนเฉลี่ยด้วย เพ่ือควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

3. หลักเกณฑ์การจัดตําแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 
   3.1 กรณีที่มีกฎหมายจัดต้ังหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม่ 

หากเป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่าง    
ส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
อ.ก.พ. กรม ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จัดตําแหน่งที่มีอยู่เดิมของ                 
ส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 

   3.2 กรณีที่มีกฎหมายจัดต้ังหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม่ 
หากเป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่าง     
ส่วนราชการภายในกรม โดยเป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
ดําเนินการจัดตําแหน่งของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. 
กําหนด 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายใน 
ของสํานักงานปศุสตัว์เขตและสํานักงานปศุสัตวจ์ังหวัด 

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการดําเนนิการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

- กฎกระทรวงแบ่งส่วน 
  ราชการ (เดิมและใหม่) 
- โครงสร้างการแบ่ง 
  หน่วยงานภายในเดิม 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของหน่วยงานเดิม 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับกรมปศุสัตว์ 
- ภารกิจ นโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ และ  
  แผนงาน/โครงการ 
  ของกรม 
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
  กระทรวง 
- ข้อมูลปริมาณงาน 
  ย้อนหลัง 3 ปี 
- โครงสร้างอัตรากําลัง 
  เดิมของหน่วยงาน 
- ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์ บทบาท 
ภารกิจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ
โครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายใน เพ่ือ
จัดแบ่งกลุ่มงานภายใน 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  การแบ่งหน่วยงาน 
  ภายในเดิมและ 
  การแบ่งหน่วยงาน 
  ภายในใหม่ 
- จัดทํารายละเอียด 
  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของหน่วยงานใหม่ 
 

- หัวข้อคําขอ 
- เหตุผลความจําเป็น 
- รายละเอียดประกอบ 
  การพิจารณา 
- การวิเคราะห์ 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
- นําเสนอ อ.ก.พ.กรม 
  พิจารณาเห็นชอบ 
  ก่อนเสนอวาระส่ง  
   อ.ก.พ. กระทรวง

- นําเสนอคณะทํางาน 
  กลั่นกรองของกระทรวง 
  พิจารณาเห็นชอบ 
  ก่อนนําเสนอ อ.ก.พ.  
  กระทรวง  
- เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
  พิจารณาอนุมัติ 
 
 

- กําหนดตําแหน่ง 
  และจัดอัตรากําลังของ 
  กลุ่มงานใหม่ 
- การเกลี่ยอัตรากําลัง 
  ภายในหน่วยงาน 
  โดยไม่เปลี่ยนประเภท 
  สายงาน และระดับ 
  ตําแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
  กรมพิจารณา 
- การเกลี่ยอัตรกําลัง 
  ภายในหน่วยงาน 
  โดยเปลี่ยนประเภท  
   สายงาน และระดับ 
  ตําแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
  กระทรวง พิจารณา 

การจัดอัตรากําลัง 
การจัดทํา 

แบบบรรยายลักษณะงาน

- จัดทําแบบบรรยาย 
  ลักษณะงานรายตําแหน่ง 
  เสนอ อ.ก.พ.กรม 
  พิจารณา 

      ของสํานกังานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  

กรมปศุสัตว์ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์             
จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมปศุสตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้กรมปศุสัตว์มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและ
นโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เ ก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั้ งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ              
ด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรคสารตกค้าง และ  
สารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และแผนแม่บท
ด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-2565 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศและเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ได้กําหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2 ช่วงระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 มีวิสัยทัศน์         
“เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-
2565 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนําการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยย่ังยืนในตลาดโลก” นอกจากน้ัน กรมปศุสัตว์ 
ยังกําหนดแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง ยุทธศาสตร์สัตว์ปีก 
ยุทธศาสตร์สุกร ยุทธศาสตร์กระบือ ยุทธศาสตร์โคนม ยุทธศาสตร์โคเน้ือ และยุทธศาสตร์แพะ-แกะ เพ่ือให้  
การผลิตปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด ตลอดจนนโยบาย  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart Famer และ Smart officer การจัด 
Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นภารกิจที่สําคัญของ
กรมปศุสัตว์ที่จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  

สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานสําคัญของกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กําหนด กรมปศุสัตว์  
จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต และคณะทํางานปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะทํางาน 
คณะทํางานประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา    
พันธ์ุสัตว์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อํานวยการกองแผนงาน ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย    
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับบทบาทภารกิจการแบ่งโครงสร้าง
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ   
ของกรมปศุสัตว์และสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์         
ของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ดังน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ของกรมปศุสัตว์ และฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน จะต้องศึกษา รวบรวมข้อมูลและทําความเข้าใจเก่ียวกับราย
ละอียดข้อมูลเบ้ืองต้นและระเบียบที่เก่ียวข้อง ที่จะต้องนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือนําเสนอและช้ีแจงแก่
คณะทํางานให้มีความเข้าใจและทราบความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตลอดจน
แนวคิดหรือหลักการในการดําเนินการ  ซึ่ งรายละเอียดข้อมูลที่ จะต้องศึกษาเ พ่ือนํามาประกอบ                 
การวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ประกอบด้วย 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
3. โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบเดิมของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
5. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรมปศุสัตว์ 
6. ภารกิจ นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 
7. นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. ข้อมูลปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้ง แผนงาน/โครงการ ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
9. โครงสร้างอัตรากําลังของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
10. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบของ ก.พ. ที่เก่ียวกับแนวทางในการแบ่งหน่วยงานภายในของ

ส่วนราชการ การกําหนดตําแหน่ง การวิเคราะห์งาน การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นต้น 

   การศึกษารายละเอียดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคุลม ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ความเช่ือมโยงของภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์และของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ข้อมูลเหล่าน้ี
จะเป็นประโยชน์สําหรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน           
ปศุสัตว์จังหวัด   
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมร่วมกับคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงาน    
ปศุสัตว์เขต และคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน         
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทางสําหรับ
วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มงานภายใน และจัดทํารายละเอียดลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่กําหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน เหมาะสมกับลักษณะงาน คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิม หน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในและภารกิจเดิมและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่า สํานักงาน 
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ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณภาพงาน         
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสําคัญ โดยมีภารกิจเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ต้อง
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ซึ่งให้ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ      
ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและ     
กลไกตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
กระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
อํานวยความสะดวกในการขยายสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลาย   
ของพันธ์ุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ    
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดําเนินงานตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ ไก่และเป็ด ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           
ในการดําเนินงานโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
โครงการ Smart Famer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยสํานักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีไปต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค  
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในเขตพ้ืนที่ 
รวมท้ังตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน สนับสนุนส่งเสริม ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามกฎหมาย และ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานท่ีจําลองภารกิจของกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาค          
ทั่วประเทศ จํานวน 76 แห่ง จึงเป็นกําลังหลักที่สําคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพ่ือรองรับงานด้านยุทธศาสตร์ 
ปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งต้องบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ 
รวมท้ัง ช่วยขับเคล่ือน ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานด้านปศุสัตว์
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์หรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

ดังน้ัน กรมปศุสัตว์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน       
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
การปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต และ “กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติม
ขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือรองรับนโยบายและงานด้านยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมศักยภาพ        
ด้านการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และบูรณาการ
งานยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ และเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการแบ่งงาน        
ตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านคุณภาพและมาตรฐาน   
การปศุสัตว์ และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้สรุปผลการจัดทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและ
การแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 

โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจาํเปน็ที่ขอปรบัปรุงใหม่

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ดําเนินการเก่ียวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การบริหาร งานบุคคล การติดต่อ
ประสานงานและงานสถิติข้อมูล 
3. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงานงบประมาณ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ดําเนินการเก่ียวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์      
3. ดําเนินการบริหารงานบุคคล
ทั่วไปและการติดต่อประสานงาน 
 

 
 

ตัดงาน สถิติขอ้มูล การจัดทาํแผนงาน  
และการเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไปอยู่กับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่จัดต้ังใหม่ เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนของงาน 

- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศสุัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย
ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการ 
พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับระบบ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้าน  
ปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสม    
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. จัดทําสถิติขอ้มูลและสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรใน
เขตพ้ืนที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติ
ด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 

จัดต้ังขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับงานด้าน
ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในมิติเชิงนโยบาย 
(Agenda)  มิติเชิงภารกิจ (Function)   
มิติเชิงพ้ืนที่ (Area) มิติเชิงรายสินค้า 
(Community) และเขตเศรษฐกิจ      
ด้านปศุสัตว์ (Zoning) ในระดับจังหวัด 
ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด 
โดยเป็นตัวเช่ือมโยงบูรณาการงานระหว่าง
ภารกิจส่วนกลาง (สํานัก /กอง) กับ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ (ศูนย์/สถานี/ด่าน)  โดยทํางาน
ประสาน สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ของสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อนของ     
การดําเนินงาน       
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ส่วนป้องกันและบาํบัดโรคสตัว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุม ป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบ
วิธีการพัฒนา และกําหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ การ
ควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการดําเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสนัุขบ้า 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษาแนะนํา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส่วนสุขภาพสตัว์ 
 

“ภารกิจคงเดิม” 

เปลีย่นชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจด้าน
สุขภาพ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ความชัดเจนในการถ่ายทอด
ภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่
ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน การให้
คําปรึกษาแนะนําการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน 

ส่วนรบัรองคณุภาพสินค้าปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้า  
จากการปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจ
รับรองและควบคุมการดําเนินงาน
ตามกฎหมายและมาตรฐาน
เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ  
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศสุัตว์ 
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และ 
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 

“ภารกิจคงเดิม” 

เปลีย่นชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ความชัดเจนในการ
ถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน     
การให้คําปรึกษาแนะนําการแก้ไขปัญหา   
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
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เก่ียวกับการปศุสัตว์  
3. ใหค้ําปรึกษา แนะนํา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจ
รับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์
เก่ียวกับระบบการผลิต และระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสม  
ในพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ 
2. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สาธิต และให้คาํปรึกษา แนะนํา 
ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์ ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนา         
การปศสุัตว์ 

 

“ภารกิจคงเดิม” 

เปลีย่นชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ        
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค 
การติดตามงาน การให้คําปรกึษาแนะนํา
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(9 ศูนย์) 
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศสุัตว์ที่
เหมาะสมท้ังด้านธุรกิจปศุสัตว์ 
และการปศุสัตว์เพ่ือการยังชีพ     
ในพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ รวมถึง 
การบูรณาการองค์ความรู้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2. ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านการปศุสัตว์ที่
เหมาะสม 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศสุัตว์ 
ที่ 1-9     

 
“ภารกิจคงเดิม” 

เปลีย่นชื่อส่วนงาน ให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และสอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่ม
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค 
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม
การติดตามงาน การให้คําปรกึษาแนะนํา
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา              
การสัตวแพทย์ (7 ศูนย์) 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการ
วินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ และระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่    
ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือการพัฒนา 
สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกัน
โรคและเป็นทีป่รึกษา สนับสนุน
การดําเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยโรคขั้นต้นของสํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ภายในประเทศและการส่งออก
รวมทั้ง สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ 
เพ่ือสุขอนามัยการผลิตและผูบ้ริโภค 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์
เก่ียวกับการพัฒนาสุขศาสตรส์ัตว์
และสุขอนามัยการผลิตสินค้า     
ปศุสัตว์อย่างครบวงจรในพ้ืนที่     
ที่รับผิดชอบ 
5. ใหค้ําปรึกษา แนะนํา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัย  ทั้งภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา            
การสัตวแพทย์ (7 ศูนย์) 

 
“ภารกิจคงเดิม” 

- 
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 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจาํเปน็ที่ขอปรบัปรุงใหม่

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 
76 จังหวัด 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน และงานสถิติขอ้มูล 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ เร่งรัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 
76 จังหวัด 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี งบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งาน
ติดต่อประสานงานทั่วไป 

 
 

 
ตัดงาน สถิติขอ้มูล การจัดทาํแผนงาน  
และการเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไปอยู่กับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่จัดต้ังใหม่ เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนของงาน 

 

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศสุัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน
และงบประมาณด้านการพัฒนา 
ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศักยภาพการปศุสัตว์ในพ้ืนที ่
2. จัดทํา ปรับปรุงฐานข้อมูล    
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์      
ให้ครอบคลมุ ครบถ้วน ทั้งในระดับ
จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
การปศุสัตว์อย่างทั่วถึง 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ แผนงานในพ้ืนที่ สง่เสริม
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์ 

จัดต้ังขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับงานด้าน
ยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งต้อง
บูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์   
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขต   
ปศุสัตว์ และเพ่ือขับเคลื่อน สนับสนุน 
ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยดําเนินการวิเคราะห์ จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ของสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด การจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้สมบูรณ ์
การเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/
แผนงาน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ การได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่าง
ประเทศ (FTA) 
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 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบริการประชาชน    
ในการให้คําปรกึษา แนะนํา และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
5. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาจัดทํา
นโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป 
6. การปฏิบัติงานเพ่ือเตรียม   
ความพร้อมรองรับผลกระทบ   
จากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพ่ือ
ลดการเสียเปรียบทางการค้า 
7. ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

กลุ่มพัฒนาสขุภาพสัตว์ 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมาย     
ว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับ
มอบอํานาจ 
2. ดําเนินการจัดทําแผนและ
ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุข
ศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธ์ุ 
การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  
และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์  

กลุ่มพัฒนาสขุภาพสัตว์ 
 
 

“ภารกิจคงเดิม” 

เหมือนเดิม 
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กลุ่มพฒันาคณุภาพสนิค้าปศุสตัว์ 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
และกฎหมายอ่ืนตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ
ติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่าน
การรับรอง ควบคุมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม
และสินค้าปศสุตัว์แก่สํานักงาน  
ปศุสัตว์อําเภอ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์   

กลุ่มพฒันาคณุภาพสนิค้า       
ปศุสตัว์ 

 

“ภารกิจคงเดิม” 

เหมือนเดิม 

กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีการปศุสตัว์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการผลติสัตว์ให้เหมาะสม    
ที่จะนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่  
2. วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ จัดระบบ
เขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ 
ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดต้ัง  
ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว์ประยุกต์ 
3.  กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผน
และแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง และให้คําปรึกษา 
แนะนําเก่ียวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันา 
การปศสุตัว์  

 

“ภารกิจคงเดิม” 

เปลีย่นชื่อกลุม่ ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ       
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์
เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์        
ที่เหมาะสมใหแ้ก่เกษตกรในพ้ืนที่       
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4. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การบํารุงพันธ์ุสัตว์ การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
5. ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ แผนงาน/งบประมาณ 
(กํากับ ดูแลงาน/โครงการตาม
พระราชดําริ และโครงการพิเศษ) 

  

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
1.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย  
การบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม     
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว์ 
การผสมเทียม สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 

 

“ภารกิจคงเดิม” 

ให้มี ฐานะเ ป็นส่ วนราชการบ ริหาร  
ส่วนภูมิภาคระดับอําเภอ ไม่มีการแบ่ง
งานภายใน 

 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด    
ดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ในการนําไปประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําวาระการพิจารณา ที่จะแสดงให้เห็น
ถึงเหตุผลความจําเป็นที่จะกรมปศุสัตว์จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน     
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมจัดทํารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์จัดอัตรากําลัง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหน้าที่         
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนการวิเคราะห์งานเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานต่อไป         
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําวาระการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง   
 เป็นการจัดทําบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เน่ืองจาก   
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการ จะต้องเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง            
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ัน การจัดทํารายละเอียดวาระการพิจารณา ได้แก่ หัวข้อคําขอ เหตุผล      
ความจําเป็น รายละเอียดประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์ และข้อเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้ง การจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ จึงเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างมาก ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะต้อง
ดําเนินการจัดทําให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  

 การจัดทําวาระการพิจารณา เพื่อนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วย 
 1. หัวข้อคําขอ ในการดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณาให้ระบุช่ือในหัวข้อคําขอ การขอปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมเปรียบเทียบ
โครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ กําหนดไว้เดิมกับโครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ กําหนดใหม่โดยสรุป         
และระบุภารกิจของหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่   
 2. เหตุผลความจําเป็น เป็นการระบุเหตุผลความจําเป็นและการจัดทํารายละเอียดประกอบ      
การพิจารณาในการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีภารกิจ หน้าที่          
ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น และความสําคัญของงานเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จึงจําเป็นต้องมีการจัดต้ัง
หน่วยงานใหม่เพ่ือรับผิดชอบงานน้ัน ซึ่งจะส่งผลทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์    
ของกรมปศุสัตว์ หรือนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือการแบ่ง
หน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2       
มาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนเหตุผลและความจําเป็น และจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

   1) แผนภูมิโครงสร้างกรมปศุสัตว์ 
      2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  
      3) อํานาจหน้าที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขต  และสํานักงานปศุสตว์จังหวัด 
      4) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
      5) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 
 3. การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน 
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ สํานักงาน ก.พ. กํานด ดังน้ี  
    3.1 เป็นไปตามแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ ตํ่ากว่าระดับกรมและ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
      3.2 การปรับปรุงโครงสร้างภายในสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นการ
ปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ในการบรหิารงาน มีการปรับบทบาทภารกิจ หรือขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เป็นการสรุปข้อเสนอและประเด็นการพิจารณา เพ่ือเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 
และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา  
 



 

 

36 

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
เมื่อคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต และคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง    
การแบ่งหน่วยงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด          
เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับบทบาทภารกิจการแบ่งโครงสร้างภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์และสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป    
ซึ่งจากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ เห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน          
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์   
และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต และ “กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      
การปศุสัตว์” เ พ่ิมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทําวาระการพิจารณา               
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป (ดังตัวอย่างวาระพิจารณาในภาคผนวก ก. หน้า 86-101)          

ขั้นตอนท่ี 4 นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา   
 หลังจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงโครงการแบ่งหน่วยงานภายในของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว จึงเสนอวาระการพิจารณา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 9 เขต และวาระการพิจารณา เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งก่อนจะเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้ัน จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะทํางานกล่ันกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีแต่งต้ัง     
โดย อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เสนอ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส สําหรับ
ตําแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งหมายถึงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ต้องเป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจาการจัดแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม
มาตรา  3/1 แห่งพระราชบัญญั ติระเ บียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ .  2534 ซึ่ งแก้ไขเ พ่ิมเ ติม                 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และพิจารณาว่าการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในดังกล่าว 
เป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดน้ีแล้ว จึงจะนําเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดต่อไป 

  ทั้งน้ี เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตามท่ีเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จัดอัตรากําลัง เกลี่ยอัตรากําลังภายในสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือนําไป
กําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในใหม่ที่เพ่ิมขึ้น 
 2. จัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่งของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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   ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินการเก่ียวกับ    
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอน      
การปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์”      
ที่ได้จากการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์หน่วยงานอ่ืนต่อไป (ดังภาพที่ 5) 

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์” 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

- วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจกรมปศุสัตว์ เพ่ือ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่ ว ย ง านภ าย ใ นขอ งหน่ ว ย ง าน  ใ ห้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไปของ   
กรมปศุสัตว์ 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและทําความเข้าใจ
เ ก่ียวกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่จะ
ดําเนินการปรับปรุง และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย ง าน ท่ี จะป รับป รุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะทํางาน 

 
2 
 
 
 
 
 

 - วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่จะปรับปรุง เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มงาน
ภายใน 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่  
- จัดทํารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใหม่ 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย ง าน ท่ี จะป รับป รุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะทํางาน 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- จัดทํารายละเอียดคําขอการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ระบุ
เหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการจัดกลุ่มงาน
ภายในใหม่ และการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่ งหน่ วยงานภายในให ม่ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
- นําเสนอ อ .ก .พ . กรมปศุสัตว์พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอวาระส่ง อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง 

การแบ่งหน่วยงานภายใน 

การวิเคราะห์ 
เพ่ือการแบ่งกลุ่มงานภายใน 

จัดทําวาระการพิจารณา 
เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

นําเสนอ อ.ก.พ. 
กรมปศุสัตว์ 

   เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
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“กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์” (ต่อ) 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- จัดส่งคําขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายใน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่อคณะทํางานกล่ันกรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการ
กําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ก่อนเสนอ อ .ก .พ .กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- จัดส่งคําขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในท่ีคณะกรรมการกล่ันกรอง
เห็นชอบต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- คณะกรรมการกล่ันกรอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- กํ าหนดตําแหน่งและอัตรากํ า ลังของ   
กลุ่มงานใหม่ 
- การเกล่ียอัตรากําลังภายในหน่วยงานโดย
ไม่ เป ล่ียนประเภท  สายงาน  และระดับ
ตําแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา 
- การเกล่ียอัตรากําลังภายในหน่วยงานโดย
เปล่ียนประเภท สายงาน และระดับ เสนอ 
อ .ก .พ .  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์
พิจารณา 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย ง าน ท่ี จะป รับป รุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะทํางาน 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการกล่ันกรองของ 

 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ การจัดอัตรากําลัง / การจัดทําแบบ 
บรรยายลักษณะงาน จะทํากระบวนการใดก่อน 
หรือจัดทําพร้อมกันก็ได้ 

 
- จัดทําแบบบรรยายลักษณะงานราย
ตําแหน่งเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- จัดส่งคําขอการเกล่ียอัตรากําลังต่อ อ.ก.พ. 
กรมปศุสัตว์ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
- เสนอแบบบรรยายลักษณะงาน ต่อ อ.ก.พ.
กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้แบบบรรยายลักษณะงาน 
 
หมายเหตุ รายละเอียดตขั้นตอนท่ี 5 – 6 
ตามกระบวนการจัดอัตรากําลัง และการ
จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการกล่ันกรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

การจัดอัตรกําลัง 

การจัดทําแบบบรรยายลัษณะงาน

อนุมัติการเกล่ียอัตรกําลัง/
แบบบรรยายลักษณะงาน 

นําเสนอคณะทํางาน
กลั่นกรองของกระทรวง

   ไม่เห็นชอบ 
   เห็นชอบ 

นําเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาอนุมัติ

   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการจัดอัตรากําลงัภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
เพื่อกําหนดตําแหน่งในสว่นราชการท่ีแบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม ่

การจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือกําหนดตําแหน่ง
ในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติ            
ให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด               
มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังน้ี 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ 
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด เพื่อกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึน้ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ เพ่ือกําหนด 
  ตําแหน่ง และจัดอัตรา 
  กําลัง เพ่ือนําไปกําหนด 
  ตําแหน่งในส่วนราชการ 
  ท่ีแบ่งภายในเพ่ิมข้ึน 
  ใหม่ ให้สอดคล้องกับ 
  บทบาทภารกิจ หน้าท่ี 
  ความรับผิดชอบ และ 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  โดยเกลี่ยอัตรากําลัง 
  ภายในระหว่าง 
  สํานักงานปศุสตัว์เขต/ 
  สํานักงานปศุสตัว์ 
  จังหวัด 

- การเกลี่ยอัตรากําลัง 
  ภายในระหว่าง 
  สํานักงานปศุสตัว์เขต/ 
  สํานักงานปศุสตัว์ 
  จังหวัด โดยไม่เปลี่ยน 
  ประเภท สายงาน และ 
  ระดับตําแหน่ง 
- การเกลี่ยอัตรากําลัง 
  ภายในระหว่าง 
  สํานักงานปศุสตัว์เขต/ 
  สํานักงานปศุสตัว์ 
  จังหวัด  โดยเปลี่ยน 
  ประเภท สายงาน และ 
  ระดับตําแหน่ง 

- หัวข้อคําขอ 
- เหตุผลความจําเป็น 
- การวิเคราะห์ 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
- รายละเอียดประกอบ 
  การพิจารณา 
 
 
 

- นําเสนอ อ.ก.พ. กรม 
  พิจารณาอนุมัติการเกลี่ย 
  อัตรากําลังภายในระหว่าง 
  สํานักงานปศุสตัว์เขต/ 
  สํานักงานปศุสตัว์จังหวัด 
  โดยไม่เปลี่ยนประเภท  
  สายงาน และระดับตําแหน่ง 
- นําเสนอ อ.ก.พ. กรม 
  พิจารณาเห็นชอบการเกลี่ย 
  อัตรากําลังภายในระหว่าง 
  สํานักงานปศุสตัว์เขต/ 
  สํานักงานปศสุตัว์จังหวัด  
  โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน 
  และระดับตําแหน่ง ก่อน  
  นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
  พิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 

ตามท่ีกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
การปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต และ“กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศารปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้น
ในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือรองรับนโยบายและงานด้านยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมศักยภาพด้านการ
จัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และบูรณาการงาน
ยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ รวมทั้ง ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานด้านปศุสัตว์บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์หรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน   
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ และให้กรมปศุสัตว์พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลัง
เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในหน่วยงานที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

คณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต และคณะทํางานปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้วิเคราะห์เพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลัง    
เพ่ือนําไปกําหนดในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยได้พิจารณากําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลัง ดังน้ี 

1. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต มีบทบาทภารกิจด้านงาน

ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในมิติเชิงนโยบาย (Agenda)  มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area) มิติเชิงราย
สินค้า (Community) และเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับ
กลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับ
ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดทําสถิติข้อมูล
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ และปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ จะเห็นว่า 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขตจะต้องปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ       
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ และงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง จัดทําระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนด คณะทํางานฯ จึงพิจารณาให้มีอัตรากําลังข้าราชการ 4 อัตรา ให้ปรับปรุง
ตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังมาจากส่วน/ฝ่าย ภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต ดังต่อไปน้ี 
    1.1 ตําแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขตกําหนด
เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล             
ระดับชํานาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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            1.2 ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 
        1) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 2 ตําแหน่ง          
ให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ 
        2) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 1 ตําแหน่ง ให้เกลี่ยอัตรากําลัง
มาจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีบทบาทภารกิจด้านงาน
ยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งต้องบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และเขตปศุสัตว์ สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป้าหมายของกรมปศุสัตว์
บรรลุผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพ้ืนที่  จัดทํา ปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานในพ้ืนที่ รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการ
พัฒนาปศุสัตว์ จะเห็นว่า ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด จําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ เชิงยุทธศาสตร์ มีการบูรณาการ
งานของกลุ่มงานและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอภายในจังหวัด ทั้งภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการผลิตสัตว์ และมีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้การพัฒนาปศุสัตว์ใน
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่กําหนด คณะทํางานฯ จึงพิจารณาให้มีอัตรากําลัง 5 อัตรา ให้ปรับปรุงตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังมาจาก 
กลุ่ม/ฝ่าย ภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังต่อไปน้ี 
     2.1 ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กําหนด
ตําแหน่งเป็นประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส สายงานในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ตําแหน่ง
สัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
(ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ) 
     2.2 ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ตําแหน่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ดังน้ี 
          1) ข้าราชการ 2 ตําแหน่ง โดยเกลี่ยอัตรากําลังจากกลุ่ม/ฝ่าย ภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ได้แก่ ตําแหน่งด้านสุขภาพสัตว์ (นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์) 1 ตําแหน่ง และตําแหน่ด้านส่งเสริม        
การปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล) 1 ตําแหน่ง 
         2)  พนักงานราชการ  2 ตําแหน่ง  ได้แก่  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิวเตอร์                 
1 ตําแหน่ง และตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตําแหน่ง 

         ทั้งน้ี การกําหนดตําแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยได้
กําหนดเง่ือนไขการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับอาวุโส (หัวหน้า) ซึ่งเป็นกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน 
ว่า “การปฏิบัติงานต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง”  
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ขั้นตอนท่ี 2 การเกลี่ยอัตรากําลัง 

 1. การเกลี่ยอัตรากําลัง เพื่อนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต การดําเนินการ มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
     1.1 การเกล่ียอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) ภายในระหว่าง ส่วน/ฝ่าย ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ตามท่ีคณะทํางานฯ ได้พิจารณาจัด
ให้มีอัตรากําลังข้าราชการ 4 อัตรา ในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต     
โดยกําหนดเป็นตําแหน่งหัวหน้างาน 1 ตําแหน่ง ให้เกลี่ยตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล          
ระดับชํานาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ตําแหน่ง         
ให้เกลี่ยตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หากสํานักงานปศุสัตว์เขตใด มีตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ไม่ครบ 3 ตําแหน่ง ให้เกลี่ยเพ่ิมจากตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ    
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         
การปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง จํานวน 36 
ตําแหน่ง ซึ่งอยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 18  

ตัวอย่างการจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากําลัง (ตัดโอนตําแหนง่และอัตราเงินเดือน) 
 โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ลําดั
บที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไวเ้ดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1860 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักท รัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

2 1861 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักท รัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

3 1862 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักท รัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป     
4 1808 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
5 1934 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

6 1938 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
หรือชํานาญ
การพิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

7 1939 นักทรัพยากร
บุคค 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

8 1940 นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 
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   1.2 เน่ืองจากคณะทํางานฯ ได้พิจารณากําหนดตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ และกําหนด
ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 2 ตําแหน่ง เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญ
การ โดยให้ปรับปรุงกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ       
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือจากตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้มี       
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากตําแหน่ง           
นักทรัพยากรบุคคล และตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน      
๒๗ ตําแหน่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งโดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน แต่ไม่ได้ปรับปรุง     
การกําหนดตําแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงไม่ต้องนํา
ตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงตําแหน่งโดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน
อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน       
พ.ศ. 2551 มาตรา 16  

ตัวอย่างบัญชแีสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  
โดยเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงาน กรมปศสุัตว์ 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไวเ้ดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1860 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

2 1862 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

3 1808 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
4 1934 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

5 1938 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ชํานาญการ   
หรือชํานาญ
การพิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

6 1940 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ 
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2. การเกลี่ยอัตรากําลัง เพื่อนําไปกําหนดตําแหน่งในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด การดําเนินการ มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

    2.1 การเกลี่ยอัตรากําลังตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ตําแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 2 ตําแหน่ง และ
พนักงานราชการ 2 ตําแหน่ง มีวิธีการเกลี่ยตําแหน่ง ดังน้ี 

         1) ข้าราชการ 2 ตําแหน่ง ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง จากกลุ่ม/ฝ่ายอ่ืนภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด         
เป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง 
ซึ่ งอ ยู่ ใน อํานาจของ  อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551        
มาตรา 18 คณะทํางานฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากําลัง ดังน้ี 
                      1.1) การเกลี่ยอัตรากําลัง (ตัดโอนตําแหน่งและเงินเดือน) ต้องไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน 
และระดับตําแหน่ง และกําหนดให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
                      1.2) เกลี่ยอัตรากําลังจากกลุ่มงานภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดก่อน โดยพิจารณาจาก
จํานวนข้าราชการในแต่ละกลุ่มงานเป็นลําดับแรก หากมีอัตรากําลังเท่ากันจะพิจารณาจากกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เรียงตามลําดับ ทั้งน้ี 
หลังจากเกลี่ยอัตรากําลังแล้วแต่ละกลุ่มงานจะต้องเหลืออัตรากําลังอย่างน้อย 2 อัตรา 
                      1.3) หากไม่สามารถเกล่ียอัตรากําลังจากกลุ่มงานได้ เน่ืองจากกลุ่มงานมีอัตรากําลังเพียง      
2 อัตรา ให้พิจารณาเกล่ียจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีอัตรากําลัง 3 อัตราก่อน หากมีอัตรากําลังเท่ากัน    
จะพิจารณาจากค่างานที่ได้จากการวิเคราะห์งานในการจัดโครงสร้างสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในปี 2549 

ทั้งน้ี ถ้าภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีเฉพาะสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีอัตรากําลัง        
2 อัตรา และมีความจําเป็นต้องเกลี่ยอัตรากําลัง จะพิจารณาจากค่างานที่ได้จากการวิเคราะห์ค่างานในการจัด
กรอบโครงสร้างสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในปี 2549 ประกอบกับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  
ปศุสัตว์อําเภอ 

2) พนักงานราชการ 2 ตําแหน่ง ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิบดี       
กรมปศุสัตว์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การเกล่ียอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน และระดับตําแหน่ง จังหวัดละ 2 ตําแหน่ง 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 152 ตําแหน่ง  
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ตัวอย่างบัญชแีสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากําลงั (ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงนิเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ลําดั
บที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไวเ้ดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 
 

2301 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ     
2 2312 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
3 2361 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
4 3187 เจ้าพนักงาน

สัตวบาล 
เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงิห์บุร ี   สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงิห์บุร ี   
  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมบุรี   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
5 2415 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
  สํานักงานปศุสัตว์อําเภออินทร์บุรี   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
6 2414 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  

151 4478 เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

152 2627 เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

              2.2 การเกลี่ยอัตรากําลังตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัด จํานวน 76 ตําแหน่ง ใช้วิธีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท ช่ือตําแหน่ง    
ในสายงานและระดับตําแหน่ง จากประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ          
เป็นประเภทท่ัวไป ตําแหน่งสัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส และในการเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง      
ในสายงาน และระดับตําแหน่ง จากตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ เป็นตําแหน่งสัตวแพทย์/
เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส มีผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมสูงขึ้นตําแหน่งละ 7,510 บาท ต้องนํา
ตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพ่ือให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียที่เพ่ิมสูงขึ้น จํานวน 21 ตําแหน่ง การปรับปรุง
กําหนดตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังกล่าว          
เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงตําแหน่งโดยเปลี่ยน
ช่ือตําแหน่งในสายงานอยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 16  

 
 



 

 

 

ตัวอย่างบัญชแีสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  
โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไวเ้ดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
หมายเหตุ ชื่อตําแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน
เฉลี่ย 

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน
เฉลี่ย 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา   สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา     
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์    
1 2297 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี    สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี     
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์     
2 2332 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส    สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส     
  ฝ่ายบริหารทั่วไป     กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์     

76 4748 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์          
  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง          

77 2812 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

27,280      (2) 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเพชรบุร ี          
  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง          

97 363 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงาน 

27,280      (2) 

             
   รวม 97 ตําแหน่ง   2,950,480  รวม 76 ตําแหน่ง   2,945,760  
             

หมายเหตุ (1) ตําแหน่งที่นํามากําหนดปรับปรุงตําแหน่ง 
 (2) ตําแหน่งที่นํามายุบเลิกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําวาระการพิจารณา และรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 เป็นการจัดทําบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กรมศุสัตว์ และ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากการพิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรม และการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง             
อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือเสนอให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การจัดทํารายละเอียดวาระ         
การพิจารณา ได้แก่ การจัดทําหัวข้อคําขอ เหตุผลความจําเป็น การวิเคราะห์ และข้อเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้ง 
จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ จึงเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างมาก ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะต้อง
ดําเนินการจัดทําให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  

 การจัดทําวาระการพิจารณา ประกอบด้วย 
 1. หัวข้อคําขอ ในการดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณาให้ระบุช่ือในหัวข้อคําขอ การเกลี่ยอัตรากําลัง
เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต และการเกลี่ย
อัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อม
ให้ระบุรายละเอียดของการขอเกลี่ยอัตรากําลัง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ และระบุรายละเอียดการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด โดยเปลี่ยนประเภท ช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์  
 2. เหตุผลความจําเป็น เป็นการระบุเหตุผลความจําเป็นและการจัดทํารายละเอียดประกอบ           
การพิจารณาในการขอเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่ง         
ในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
การปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเกลี่ยอัตรากําลังระหว่าง         
ส่วนราชการภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวด และการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในหน่วยงานที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ในขั้นตอนที่ 1 และการเกลี่ยอัตรากําลัง           
ในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนเหตุผลและความจําเป็น และจัดทํารายละเอียดประกอบ        
การพิจารณา  
 เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

  2.1 บัญชีรายแสดงรายละเอียดการเกล่ียอัตรากําลัง (ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่
เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

  2.2 บัญชีรายแสดงรายละเอียดการเกล่ียอัตรากําลัง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

  2.3 อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตว์เขต/สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2.4 แผนภูมิโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ความรับผิดขอบของแต่ละกลุ่มงานของสํานักงานปศุสัตว์

เขต/สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ 
             2.5 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากําลังของสํานักงานปศุสัตว์เขต/สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด(ก่อนเกลี่ย
อัตรากําลัง) 
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  2.6 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากําลังของสํานักงานปศุสัตว์เขต/สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (หลังการเกลี่ย
อัตรากําลัง) 
 3. การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ว่า การเกล่ียอัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลัง
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ เป็นไป
ตามหลักเณฑ์และเง่ือนไขที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ดังน้ี  
             3.1 การเกลี่ยอัตรากําลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลังภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ เป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่าง        
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ซึ่งเป็นการจัดตําแหน่ง     
ที่มีอยู่เดิมของกรมปศุสัตว์ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์            
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
             3.2 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายใน  
เพ่ิมขึ้นใหม่ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่าง        
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยเปล่ียนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด ซึ่งการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน ถ้าไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์        
ไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก แต่ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน ที่มีผลเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จะต้อนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย         
ด้านบุคลากรไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เป็นการสรุปข้อเสนอและประเด็นการพิจารณา เพ่ือเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 
และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา  
 เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์แล้ว กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนด
ตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด            
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทํา
วาระการพิจารณา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก
และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป (ดังตัวอย่างวาระการพิจารณา              
ในภาคผนวก ข. หน้า 102-122) 

ขั้นตอนท่ี 4 นําเสนอ อ.ก.พ. กรม / อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา   
 การจัดส่งคําขอการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่  
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด การดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. จัดส่งคําขอการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง 
เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติว่าการเกลี่ยอัตรากําลังที่เสนอ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สําหรับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้กําหนด    
ไว้ว่า “การปฏิบัติงานกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง   
โดยเป็นตําแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่ง” และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส สําหรับ 
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ตําแหน่งหัวหน้างานสําหรับกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน ได้กําหนดไว้ว่า “การปฏิบัติงานต้องกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง” และพิจารณาว่าการเกลี่ยอัตรากําลัง
ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณของกลุ่มงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่ และ     
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเดิมที่ได้ไปเกลี่ยอัตรากําลังมา 
 2. จัดส่งคําขอการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง      
ซึ่งเป็นการขอเกลี่ยอัตรากําลังด้วยวิธีการปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง จะต้องนําเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบ ว่าการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน      
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ และต้องนํา
ตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพ่ือให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ เมื่อ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง)    
เพ่ือกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เก่ียวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง) ดังกล่าว ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง    
จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ของกรมปศุสัตว์” และ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) “กระบวนการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง) โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง 
ของกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการดําเนินการจัดอัตรากําลัง (เกลี่ยอัตรากําลัง) เพ่ือกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการ
ที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8) 
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ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดอัตรากําลงั (เกลี่ยอัตรากําลัง) 

โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งของกรมปศสุัตว์” 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1 

 
 

  

- วิเคราะห์เพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัด
อัตรากําลังในส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพ่ิมขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยเกล่ียอัตรากําลังภายในระหว่าง
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   
 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ล่ี ย
อัตรากําลัง / คณะทํางาน 

2  - การเก ล่ีย อัตรา กํา ลังภายในระหว่ า ง   
ส่ วนราชการ ท่ีแบ่ งภายใน เ พ่ิมขึ้ น ใหม่   
โดยไม่เปล่ียนประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหน่ง 
- จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดการเกล่ีย
อัตรากําลัง  ( ตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือน) โดยไม่เปล่ียนประเภท สายงาน 
และระดับตําแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ล่ี ย
อัตรากําลัง / คณะทํางาน 

3  - จัดทํารายละเอียดคําขอเกลี่ยอัตรากําลัง  
เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการท่ี
แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ระบุเหตุผลความ
จําเป็นที่ต้องมีการเกล่ียอัตรากําลัง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
 

4  - จัดส่งคําขอการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไป
กําหนดตําแหน่งในส่วนราชการท่ีแบ่งภายใน
เพ่ิมขึ้นใหม่ โดยไเปล่ียนประเภท สายงาน 
และระดับตําแหน่ง นําเสนอ อ.ก.พ.กรม   
ปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตรากําลัง
ของส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

5  - อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์อนุมัติโครงสร้าง
อัตรากําลังของส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพ่ิมขึ้นใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 

 วิเคราะห์  
เพ่ือกําหนดตําแหน่งและ 

จัดอัตรากําลัง 

การเกล่ียอัตรากําลัง 

จัดทําวาระและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา 

นําเสนอ อ.ก.พ. 
กรม พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 
การเกล่ียอัตรากําลัง 

   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
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ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดอัตรากําลงั (เกลี่ยอัตรากําลัง) 

โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งของกรมปศุสัตว์” 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1 
 

 
 

  

- วิเคราะห์เพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัด
อัตรากําลังในส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพ่ิมขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยเกล่ียอัตรากําลังภายในระหว่าง
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ล่ี ย
อัตรากําลัง / คณะทํางาน 

2  - การเก ล่ีย อัตรา กํา ลังภายในระหว่ า ง   
ส่ วนราชการ ท่ีแบ่ งภายใน เ พ่ิมขึ้ น ใหม่   
ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป รั บ ป รุ ง กํ า ห น ด ตํ า แ หน่ ง   
โดยเปล่ียนประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหน่ง 

- จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง โดยเปล่ียนชื่อตําแหน่ง
ในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ล่ี ย
อัตรากําลัง / คณะทํางาน 

3  - จัดทํารายละเอียดคําขอปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง  เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่ง
ในส่วนราชการท่ีแบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ระบุ
เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุง
กําหนดตําแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
 

4  - จัดส่งคําขอการการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง โดยเปล่ียนประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหน่ง นําเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนําเสนอ อ.ก .พ . 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 
- จัดส่งคําขอการการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง โดยเปล่ียนประเภท สายงาน และ
ระดับ ตําแหน่ ง  ที่  อ .ก .พ .กรมปศุ สัตว์
พิจารณาเห็นชอบแล้ว นําเสนอ อ .ก .พ . 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

5  - อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติ
โครงสร้างอัตรากําลังของส่วนราชการที่แบ่ง
ภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 วิเคราะห์  
เพ่ือกําหนดตําแหน่งและ 

จัดอัตรากําลัง 

การเกล่ียอัตรากําลัง 

จัดทําวาระและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา 

นําเสนอ อ.ก.พ. 
กรม พิจารณาเห็นชอบ 

อนุมัติ 
การเกล่ียอัตรากําลัง 

นําเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาอนุมัติ 

   เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 

   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
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บทท่ี 5 

ขั้นตอนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง 
ของสํานักงานปศุสตัว์เขตและสํานักงานปศุสัตวจ์ังหวัด 

 การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่งของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังน้ี 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ข้อมูลเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงาน 
ก.พ. และของ    
กรมปศุสัตว์ 
   มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งในสายงาน
ของสํานักงาน ก.พ. 
  การกําหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีจําเป็น
ของสํานักงาน ก.พ. 
และของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ 
- ข้อมูลเก่ียวกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
    อํานาจหน้าท่ี    
ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ 
    หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
หน่วยงานตาม   
โครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด  
    นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ  
แผนงาน/โครงการ
ของกรมปศุสัตว์ 

- แต่งต้ัง
คณะทํางาน 
เพ่ือจัดทําแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
ของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและ
สํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด 
- จัดทําแนวทาง
การเขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน 
 

- นับจํานวน
ตําแหน่งงาน   
ของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขต 
- นับจํานวน
ตําแหน่งงาน 
ของสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

- ชี้แจงแนวทาง 
การเขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน 
- กิจกรรมการ
เขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
โดยให้ผู้แทน
ของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและ
สํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด
เขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
เพ่ือให้ได้ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
จริงของแต่ละ
ตําแหน่ง 

- นําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์บทบาท
และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
ตําแหน่งงาน     
ในแต่ละระดับ  
เพ่ือจัดทําร่าง
แบบบรรยาย
ลักษณะงานให้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุก
ตําแหน่งของเขต
และจังหวัด และ
สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
และโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 

- จัดส่งร่างแบบ
บรรยายลักษณะ
งานให้เขตและ
จังหวัดพิจารณา
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ  
แต่ละตําแหน่ง
งาน ให้ครอบคลุม
ภารกิจและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เสนอ อ.ก.พ.
กรม พิจารณา
เห็นชอบ และ
ประกาศใช้   
แบบบรรยาย
ลักษณะงาน  

ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการจัดทาํแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหนง่ 
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนงาน  
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน    

ปศุสัตว์จังหวัด เป็นการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรายตําแหน่งต่าง ๆ โดยพิจารณาจากอํานาจหน้าที่       
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มงานตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเป็นหลัก ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบและโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ที่ปรับปรุงใหม่ กรมปศุสัตว์จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะทํางาน คณะทํางานประกอบด้วย 
ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน ได้จัดทําแบบฟอร์มและแนวทางการเขียน     
แบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด เป็นการเขียนลักษณะงานแบบ Role Profile   
เป็นการเขียนที่มุ่งสร้างความชัดเจนให้กับบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงานมากกว่าการบรรยายหน้าที่
เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
แต่ละตําแหน่งงาน และมีทิศทางว่าจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างไร การมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชาสามารถทําได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่ง  เพ่ือนําเสนอและช้ีแจงแก่คณะทํางานให้มีความเข้าใจและทราบวิธีการและขั้นตอนการเขียน     
อย่างละเอียด โดยการจัดทําแบบฟอร์มและแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         
ได้อ้างอิงจากคู่มือการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงาน ก.พ. ดังน้ี 

1. แบบฟอร์มการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน สํานักงาน ก.พ. (2553) ได้กําหนดแบบฟอร์ม 
แบบบรรยายลักษณะงาน โดยกําหนดให้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย 6 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

   ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป  (Job Title) 
   ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 

     ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
   ส่วนที่ 4 คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
   ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
   ส่วนที่ 6 การลงนาม 
การจัดทําแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

แบ่งตามประเภทตําแหน่ง ได้ดังน้ี 
   1.1 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทอํานวยการ 
   1.2 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ  
   1.3 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทท่ัวไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค. หน้า 123-129) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
                                                            ตําแหน่งเลขท่ี........................ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน  .............................................................................นแัละแผน 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน   .............................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ   ประเภทวิชาการ  ระดับ......................................./ท่ัชาการ ร 
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   .............................................................................และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่ม......................................................................แล 
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับ........................ง 

ส่วนท่ี  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
.............................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. การปฏิบัติการ 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 
3   

ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 

ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 

ง. ด้านการบริการ 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 
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   2. แนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จากแบบฟอร์มการเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ได้อย่างถูกต้อง 
จึงได้จัดทําคําอธิบายรายละเอียดแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การเขียนข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ให้กรอกข้อมูลทั่วไปของตําแหน่งในส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์ม โดยใส่เลขท่ีตําแหน่งตามบัญชีกําหนด

ตําแหน่งของกรมปศุสัตว์ แล้วใส่ช่ือตําแหน่ง ประเภท ระดับ และสายงานรวมถึงช่ือหน่วยงานและกลุ่มงาน     
ที่สังกัด และตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง และประเภทและระดับของผู้บังคับบัญชา 
 
 

ส่วนท่ี 4  คุณสมบัติท่ีจําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 

ส่วนท่ี  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเป็นในตําแหน่งงาน 
  ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน 

1. ความรู้เร่ืองงาน....................                            ระดับท่ีต้องการ..... 
2. กฎหมายเกี่ยวกับ.................                             ระดับท่ีต้องการ..... 

ทักษะท่ีจําเป็นในงาน 
1. ทักษะการคํานวณ                                         ระดับท่ีต้องการ..... 
2. ทักษะการจัดการข้อมูล                                   ระดับท่ีต้องการ.... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                ระดับท่ีต้องการ.....  
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                ระดับท่ีต้องการ..... 
 สมรรถนะหลักท่ีจําเป็นในงาน 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                         ระดับท่ีต้องการ..... 
 2. บริการท่ีดี                                                 ระดับท่ีต้องการ..... 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                  ระดับท่ีต้องการ..... 
 4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม     ระดับท่ีต้องการ..... 
 5. การทํางานเป็นทีม                                        ระดับท่ีต้องการ..... 
 6. ความใฝ่รู้รอบด้าน                                        ระดับท่ีต้องการ..... 
 7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีถูกต้อง              ระดับท่ีต้องการ..... 
 8. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์                                 ระดับท่ีต้องการ..... 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. การคิดวิเคราะห์                                          ระดับท่ีต้องการ..... 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน             ระดับท่ีต้องการ..... 
 3. การมองภาพองค์รวม                                     ระดับท่ีต้องการ.....  

ส่วนท่ี  6  การลงนาม 
                                           
                                                 ชื่อผู้ตรวจสอบ ................................ 
                                                 วันท่ีได้จัดทํา.................................... 
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ส่วนที่ 2 การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป จะต้องเป็นประโยคท่ีกระชับและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์หลักๆ ของ

ตําแหน่งงานโดยรวม สรุปและรวมเน้ือหาทั้งหมดสามส่วนเข้าด้วยกัน น่ันคือ 
1. ผู้ดํารงตําแหน่งงานดังกล่าวมีหน้าที่ทําอะไรโดยสรุป 
2. หน้าที่น้ันมีความยากง่ายและเผชิญปัญหามากน้อยเพียงใด 
3. หน้าที่ดังกล่าวส่งผลกระทบอะไรหรือให้ผลสําเร็จอะไรกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชน หรือ

ประเทศชาติโดยรวม 

มาตรฐานการเขียนหนา้ที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  มดัีงน้ี 

ประเภทและระดับชัน้งาน คําจํากัดความระดับความซบัซ้อนในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน…............(ช่ือลักษณะงาน) 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ใน ….......... 
(ช่ือสังกัด) เพ่ือ…......................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน  
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้าน…...........(ช่ือลักษณะงาน)  
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปัญห าที่ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก ใ น……..........(ช่ื อ สั ง กั ด )  
เพ่ือ ….........................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ 
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโดยต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญงานด้าน…........(ช่ือลักษณะงาน) ในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยากใน ….......(ช่ือสังกัด) เพ่ือ…............(ใส่ผลสําเร็จที่
ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือระเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
 

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ
งานค่อนข้างสูงด้าน….........(ช่ือลักษณะงาน) ในการแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยากมากใน…..........(ช่ือสังกัด) เพ่ือ…................(ใส่ผลสําเร็จ  
ที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 
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ประเภทและระดับชัน้งาน คําจํากัดความระดับความซบัซ้อนในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญงานค่อนข้างสูงในด้าน…........(ช่ือลักษณะงาน) ในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากใน….........................(ช่ือสังกัด) 
เพ่ือ ….........................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ 
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน…........(ช่ือลักษณะงาน) 
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาใน…............  
( ช่ือสังกัด) เพ่ือ….........................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน 
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงด้าน…........  
(ช่ือลักษณะงาน) ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากใน….......... 
(ช่ือสังกัด) เพ่ือ…...........................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน 
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญสูงด้าน…........(ช่ือลักษณะงาน)  
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ที่ ย า ก ใ น…........(ช่ื อ สั ง กั ด ) 
เพ่ือ …........(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชน
หรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในงานสูงมาก
ด้าน…........(ช่ือลักษณะงาน) ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยาก
มากใน …............(ช่ือสังกัด) เพ่ือ…..................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับ
หน่วยงาน      ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากด้าน….....(ช่ือลักษณะงาน) 
ในการตัดสินใจและแก้ ปัญหาที่ยากมากใน…............(ช่ือสังกัด ) 
เพ่ือ……......................(ใส่ผลสําเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 
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ประเภทและระดับชัน้งาน คําจํากัดความระดับความซบัซ้อนในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ปฏิบัติงานในฐานะ…........ (ช่ือตําแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากในด้าน….................... 
(ใส่ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน) เพ่ือ…...............(ใส่ผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการ) 

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ปฏิบัติงานในฐานะ….........(ช่ือตําแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้าน…...... 
(ใส่ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน) เพ่ือ…...................(ใส่ผลสําเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ รวมถึงผลสําเร็จต่อประเทศและประชาชนโดยรวม) 

 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  
การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักเป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน โดยแยกออกเป็น

ประเด็นย่อยๆ แต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบหลักจะแสดงถึงผลงานหลักทั้งหมดของงานโดยจะต้องมีลักษณะ
แตกต่างอย่างชัดเจนจากงานอ่ืน และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของงานน้ัน มิใช่งานที่มอบหมายเฉพาะกับ
บุคคลผู้ครองตําแหน่งงานน้ันในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. กําหนดว่างานให้ผลสัมฤทธ์ิหลักอะไรบ้างแก่หน่วยงาน/กรมปศุสัตว์ โดยผลลัพธ์หรือผลงานน้ันต้อง

แสดงถึงงานหลักๆ ทั้งหมดของตําแหน่งงานหรืออาจเป็นการพิจารณาว่ากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ทําน้ัน
ส่งผลให้เกิดผลผลิตหรือหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้าง โดยส่วนใหญ่การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ดี
น้ันต้องประกอบด้วยงานใน 2 ลักษณะ คือ 

   1.1 งานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จําเป็นในงานตามภารกิจปัจจุบัน (เพ่ือสะท้อนการทํางาน
ตามภารกิจของกรมปศุสัตว์) 

   1.2 งานที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีความชัดเจนของแต่ละตําแหน่งที่อิงทิศทางอนาคตของกรม
ปศุสัตว์ (เพ่ือเป็นการสะท้อนภาพตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์) 

2.  วิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละผลสัมฤทธ์ิตามแนวทางของการเขียนงานแบบ Role 
Profile คือ ให้เริ่มทุกประโยค (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) ด้วย “กลุ่มของคํากริยา” ที่แสดงหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักและผลสําเร็จจากหน้าที่ดังกล่าวด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “เพ่ือผลผลิต ผลลัพธ์ ผลงานหรือ
ผลกระทบใด” 

กลุ่มคํากริยา + กรรม + (ข้อจํากัด) + เพื่อ + ผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ 
 



 

 

59 

โดยแต่ละส่วนมีคําจํากัดความและแนวทางในการเขียน ดังน้ี 
   2.1 กลุ่มคํากริยา ในการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบหลักน้ันควรเน้นกลุ่มของคํากริยาให้เห็น

ลักษณะของงานและกระบวนการทํางาน (Processes) ของตําแหน่งงานน้ัน เพ่ือให้เกิดความเฉพาะเจาะจง 
และสามารถนําไปใช้ในการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

   2.2 กรรม เป็นการระบุประเด็น สิ่งของ หรือผู้ได้รับผลจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
   2.3 ข้อจํากัด เป็นการระบุลักษณะงาน ลักษณะของปัญหาหรือความท้าทายที่เจอ ลักษณะการ

มอบหมายงาน หรือลักษณะการตัดสินใจในงาน เพ่ือช่วยให้ผู้ ดําร ง ตําแหน่งงานเข้าใจ ลักษณะงานอย่าง
ชัดเจนและแตกต่างจากตําแหน่งอ่ืนๆ  

   2.4 ผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ เป็นการระบุสิ่งที่เกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหน่ง
งานดังกล่าว โดยหน่ึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลักควรมีอย่างน้อยหน่ึงผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ  

3. ให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบหลักทั้งหมดที่ได้มาจากข้ันตอนที่ 2 มาจัดลงด้านตามประเภทตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังน้ี  

ประเภททั่วไป แบ่งเป็น 2 – 3 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การดําเนินงานเพ่ือให้ได้

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือลักษณะความรู้ในสายอาชีพ โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของตําแหน่งงานน้ัมาใส่ทั้งหมด และหากภารกิจหลักของตําแหน่งของงานน้ีเป็นที่เน้นการ
บริการให้นํามาใส่ในด้านการปฏิบัติการน้ีด้วย 

2. ด้านการบริการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ          
การแนะนํา หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือประชาชนตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของตน โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ มาใส่ทั้งหมด  

3. ด้านการกํากับดูแล (เฉพาะตําแหน่งหัวหน้างาน) เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการ
ตรวจสอบ การควบคุมดูแลงานประจํา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือความถูกต้องและบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน 
โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เ ช่น การควบคุมงาน การปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น  

ประเภทวิชาการ แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานเก่ียวกับการปฏิบัติงานในสายอาชีพ และการพัฒนาใน

เชิงวิชาการเฉพาะด้านที่มีลักษณะยากและซับซ้อนย่ิงขึ้น ตามประสบการณ์และความชํานาญที่สั่งสม         
โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหน่งงานน้ี และหากภารกิจหลักของตําแหน่งของงานน้ี
เป็นงานที่เน้นการบริการให้นํามาใส่ในด้านการปฏิบัติการน้ีด้วย 

2. ด้านการวางแผน เป็นด้านที่แสดงหน้าที่งานที่ เ กี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานในขอบเขต         
ความรับผิดชอบที่กว้าง เป็นระบบ และมุ่งเน้นกลยุทธ์มากข้ึนตามลําดับ โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่            
ความรับผิดชอบในเรื่องการวางแผนการทํางาน แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนอ่ืนๆ ให้กับบุคคล ทีมงาน หรือ
หน่วยงานในภาพรวม 
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3. ด้านการประสานงาน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการประสานงาน เพ่ือความสําเร็จ          
ในการปฏิบัติงานทางวิชาการในขอบเขตที่ครอบคลุมและมีผลกระทบมากขึ้น โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่      
ความรับผิดชอบในเรื่องการประสานงานกับประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ มาใส่ทั้งหมด 

4. ด้านการบริการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการบริการ การให้คําปรึกษา การแนะนํา       
การอบรม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประเทศ    
โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ประเภทอํานวยการ แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปน้ี 
1. ด้านแผนงาน/ด้านการวางแผน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนา

ขั้นตอน ระบบ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ มาตรการ มตารฐานให้ดีขึ้น โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะผู้กําหนดแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ          
มาใส่ทั้งหมด 

2. ด้านบริหารงาน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เก่ียวกับการอํานวยการ การบริหารงาน การกํากับ   
ดูแลงานให้เป็นไปตามภารกิจหลักของงาน โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ การควบคุม การอํานวยการ ตลอดจนการอนุมัติ การวางแผนงานในฐานะหัวหน้างานมาใส่ทั้งหมด 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นที่แสดงหน้างานเ กี่ยวกับการจูง ใจ  การสอนงาน             
การมอบหมายงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในด้านน้ี
ให้นําหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานไปใส่ทั้งหมด 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ/ด้านการบริหารงบประมาณและการคลัง เป็นด้าน    
ที่แสดงหน้างานเก่ียวกับการจัดสรร จัดหา ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก เวลา 
และอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการทํางาน อย่างถูกต้องเหมาะสม และในระดับสูง หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ เหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชา โดยในด้านน้ีให้นําหน้าที่        
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ หรือทรัพยากรในหน่วยงานใส่ทั้งหมด 

ส่วนที่ 4 กําหนดคุณสมบัติที่จําเป็นในงาน (Job Specifications) 
 ให้เขียนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

ส่วนที่ 5 กําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นในงาน 
1. ทักษะ และสมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน ยึดตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
2. ความรู้ที่จําเป็นในงาน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติยึดตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นผู้มีอํานาจในการประเมินผล          

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เข้าใจลักษณะงานต่างๆ อย่างครบถ้วนและสามารถมอบหมาย/ประเมินผล             
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือให้การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด     

ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานแบบใหม่ที่ ก.พ. กําหนด กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน    
ได้ศึกษา เก็บรวบรวม และทําความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดข้อมูลที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประกอบ            
การวิเคราะห์การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด        
ให้สอดคล้อง ครอบคลุมตรงตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
โครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยข้อมูลที่จะนํามาประกอบการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และของกรมปศุสัตว์ การเขียน
แบบบรรยายลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบและผู้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะต้องศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการเขียน เน่ืองจากการเขียนแบบ
บรรรยายลักษณะงานจะต้องอิงมาตรฐานขั้นตํ่าที่จากสํานักงาน ก.พ. กําหนด และข้อมูลเก่ียวกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

    1.1 มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะต้องอิงตาม
มาตรฐานขั้นตํ่าจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและประเภทของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สําหรับการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงานที่เก่ียวข้องกับ
ตําแหน่งงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด แบ่งตามประเภทข้าราชการพลเรือน     
สายงาน และระดับตําแหน่ง ดังน้ี 

  1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่  
  1.1) ตําแหน่งผู้อํานวยการ ระดับสูง คือ ตําแหน่งปศุสัตว์เขต ระดับสูง 
  1.2) ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการ    

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง คือ ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ระดับสูง 
  1.3) ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการ    

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับต้น คือ ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ระดับต้น 
 2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่  
        2.1) ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

    2.2) ตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญ
การพิเศษ 

    2.3) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ 

     2.4) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 
     2.5) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 

         2.6) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 
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  3) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่  
      3.1) ตําแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส 

           3.2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส 
  3.3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และ    ระดับอาวุโส 

           3.4) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน 
    1.2 การกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน

จะต้องมีการระบุว่าความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย่างน้อย     
ต้องไม่ตํ่ากว่าระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะขั้นตํ่าที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังน้ี  

การกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสํานักงาน ก.พ. 

 

หมายเหตุ 1) ยึดตามต้นแบบสมรรถนะหลักท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
             2) ยึดตามต้นแบบสมรรถนะทางการบริหารท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
             3) ความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้ยึดตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ส่วนความรู้
ความสามารถและทักษะอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ให้ยึดระดับตามต้นแบบสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 
 

ที่มา : สํานักงาน ก.พ (2553) 
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    1.3 นอกจากน้ีในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานต้องระบุความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสําหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กําหนดระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยยึดตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนดไว้ พร้อมกําหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
และรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

        1) เกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

ประเภท ประเภทตําแหน่ง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะบริหารจัดการ 

ข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ 

  ก
าร

มุ่ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์ 

  ก
าร

บริ
กา

รท
ี่ดี 

  ก
าร

สั่ง
สม

คว
าม

เชี่
ยว

ชา
ญใ

นง
าน

อา
ชีพ

 

  ก
าร

ยึด
มั่น

ใน
คว

าม
ถูก

ต้อ
งช

อบ
ธร

รม
  

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
 

 ก
าร

ทํา
งา

นเ
ป็น

ทีม
 

  ค
วา

มใ
ฝ่รู้

รอ
บด้

าน
 

  ก
าร

ทํา
งา

นบ
นพื้

นฐ
าน

ขอ
งข

้อม
ูลท

ี่ถูก
ต้อ

ง 

  ค
วา

มค
ิดริ

เริ่ม
สร้

าง
สร

รค
์ 

  ว
ิสัย

ทัศ
น์ 

  ก
าร

วา
งก

ลย
ุทธ

์ภา
ครั

ฐ 

  ศ
ักย

ภา
พเ

พื่อ
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น 

  ก
าร

คว
บค

ุมต
นเ

อง
 

  ก
าร

สอ
นง

าน
แล

ะก
าร

มอ
บห

มา
ยง

าน
 

  ส
ภา

วะ
ผู้น

ํา 

บริหาร 
S2 ระดับสูง 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4  - 

S1 ระดับต้น 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3  - 

อํานวยการ 
M2 ระดับสูง 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

M1 ระดับต้น 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 

วิชาการ 

K5 ทรงคุณวุฒิ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3  -   - 
K4 เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2  -  - 

K3 ชํานาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 

K2 ชํานาญการ 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1  - 

K1 ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 2 2 2  -  -  -   -  -  - 

ทั่วไป 
O3 อาวุโส 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1  - 

O2 ชํานาญงาน 1 1 1 1 1 2 2 2  -   -   -  -  -  - 

O1 ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 1 1  -   -   -  -  -  - 

   
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ (2552) 
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2) รายการความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการ         
กรมปศุสัตว์ ที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งงานของข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด       
มีดังน้ี 

ลําดับ ตําแหน่งงาน 
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

 ประเภทอํานวยการ       
1 ผู้อํานวยการสํานัก

(ปศุสัตว์เขต) 
- ความรู้เร่ืองการบริหาร
จัดการ 
- ความรู้เร่ืองงาน  
สัตวแพทย์/งานสัตวบาล 

- กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

2 ปศุสัตว์จังหวัด 
(ผู้อํานวยการเฉพาะ
ด้านนายสัตวแพทย์/
ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/
ปฏิบัติงานสัตวบาล 

- ความรู้เร่ืองการบริหาร
จัดการ 
- ความรู้เร่ืองงาน  
สัตวแพทย์/งานสัตวบาล 

- กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
3 

ประเภทวิชาการ 
นายสัตวแพทย์ 

 
ความรู้เร่ือง 
งานสัตวแพทย์ 
 

 
กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์ 

 
การ

คํานวณ 

 
การจัดการ

ข้อมูล 

 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 

 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 

4 นักวิชาการสัตวบาล ความรู้เร่ือง 
งานสัตวบาล 

กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์  การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ความรู้เร่ืองการจัดทํา
นโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

6 นักทรัพยากรบุคคล ความรู้เร่ือง 
การพัฒนาบุคลากร 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเก่ียวกับการฝึกอบรม 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

7 นักจัดการทั่วไป ความรู้เร่ืองงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

8 นักวิชาการเงินและ
บัญช ี

ความรู้เร่ืองการบัญชี 
ระบบบัญชีและ
งบประมาณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
9 

ประเภทท่ัวไป 
สัตวแพทย์ 
 

 
ความรู้เร่ือง 
งานสัตวแพทย์ 

 
กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์ 

 
การ

คํานวณ 

 
การจัดการ

ข้อมูล 

 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 

 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 
10 เจ้าพนักงานสัตวบาล ความรู้เร่ือง 

งานสัตวบาล 
กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว์ การ

คํานวณ 
การจัดการ

ข้อมูล 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 
11 เจ้าพนักงานธุรการ ความรู้เร่ืองงานธุรการ

และงานสารบรรณ 
กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

12 เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

ความรู้เร่ืองการบัญชี 
ระบบบัญชีและ
งบประมาณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ 

การ
คํานวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 
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3) รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์แบ่งตาม
ประเภทตําแหน่ง ดังน้ี 

ประภทตําแหน่ง 
รายการสมรรถนะ 

สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 
1. ประเภทอํานวยการ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ การดําเนินการเชิงรุก 
2. ประเภทวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้อง  

ในกระบวนงาน 
การมองภาพองค์รวม 

3. ประเภททั่วไป การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน

ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภารกิจของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยอ้างอิงจาก 
              2.1 อํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
พ.ศ. 2557 
     2.2 อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานตามโครงสร้าง          
การแบ่งงานภายในที่ปรับปรุงใหม่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
     2.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 
     2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานท้ังหมดของสํานักงาน      
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

เป็นการตรวจสอบข้อมูลและนับจํานวนตําแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของ
สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้งหมด จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และบัญชีกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน   
และมีทิศทางในการวิเคราะห์งานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานได้ครบถ้วนทุกตําแหน่งงาน โดยตรวจสอบ
ข้อมูลว่า 

1. สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นจํานวน    
ก่ีส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 

2. แต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย กําหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร 
3. แต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย มีจํานวนอัตรากําลัง (ประเภท/ระดับ) เท่าใด  

 จากการวิเคราะห์ พบว่า สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด        
มีการโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันทุกเขตและจังหวัด และ        
เป็นตําแหน่งงานท่ีมีช่ือสายงานเดียวกันและอยู่ในส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายเดียวกัน มีลักษณะงาน ภารกิจ และเน้ือหา
สาระของงานในแต่ละพ้ืนที่ไม่แตกต่างกัน จึงกําหนดจํานวนตําแหน่งงานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน   
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตและจังหวัด โดยตําแหน่งที่มีช่ือสายงานเดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายเดียวกัน 
และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในงานเหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานชุดเดียวกัน            
แต่ให้เขียนจําแนกตามระดับตําแหน่ง ดังตัวอย่างเช่น   



 

 

66 

ตัวอย่างที่ 1   
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต มีโครงสร้างอัตรากําลัง 

ประกอบด้วย 
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 1 ตําแหน่ง (หัวหน้างาน) 
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ       

1 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 1 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 1 ตําแหน่ง 
การนับจํานวนตําแหน่งงาน เพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สํานักงานปศุสัตว์เขต จําแนกตามประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง ได้ จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 
(1) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ (ที่มีลักษณะงาน

เป็นหัวหน้างาน) 
(2) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
(3) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

 (4) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
(5) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 

 (6) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

ตัวอย่างที่ 2   
ส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต มีโครงสร้างอัตรากําลัง  ประกอบด้วย 
- ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ 1 ตําแหน่ง (หัวหน้างาน) 
- ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 2 ตําแหน่ง  
- ตําแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 2 ตําแหน่ง 
การนับจํานวนตําแหน่งงาน เพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงาน       

ปศุสัตว์เขต จําแนกตามประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง ได้ จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 
(1) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ (ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 

 (2) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (3) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการ 
 (4) ประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
 (5) ประเภททั่วไป ตําแหน่งสัตวแพทย์ ระดับชํานาญงาน 
 (6) ประเภททั่วไป ตําแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน 
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สรุปการนับจํานวนตําแหน่ง เพื่อเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต และ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน นับจํานวนตําแหน่งงานท่ีจะเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงาน ได้ดังน้ี  

1. นับจํานวนตําแหน่งงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต 
 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่           
1) ฝ่ายบริหารท่ัวไป 2) ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 3) ส่วนสุขภาพสัตว์ 4) ส่วนมตารฐาน     
การปศุสัตว์ และ 5) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สามารถนับจํานวนตําแหน่งที่จะต้องเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยจําแนกตามประเภท
ตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง ได้ทั้งหมด จํานวน 45 ตําแหน่ง ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

2. นักจัดการงานท่ัวไป ชก.หัวหน้า  
3. นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 
4. นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 
6. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 
7. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 
8. เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 

1. ปศุสัตว์เขต อํานวยการสูง  

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.หัวหน้า 
 12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. 
 13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 
 14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 
 15. นักทรัพยากรบุคคล ชก. 
 16. นักทรัพยากรบุคคล ปก.  
 

ส่วนสุขภาพสตัว์ 

17. นายสัตวแพทย์ ชพ.หัวหน้า 
18. นายสัตวแพทย์ ชพ. 
19. นายสัตวแพทย์ ชก. 
20. นายสัตวแพทย์ ปก. 
21. สัตวแพทย์ ชง. 
22. สัตวแพทย์ ปง. 
 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

23. นายสัตวแพทย์ ชพ.หัวหน้า 
24. นายสัตวแพทย์ ชพ. 
25. นายสัตวแพทย์ ชก. 
26. นายสัตวแพทย์ ปก. 
27. สัตวแพทย์ ชง. 
28. สัตวแพทย์ ปง. 
29. เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
30. เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 
31. นายสัตวแพทย์ ชพ.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
32. นายสัตวแพทย์ ชก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ)
33. นายสัตวแพทย์ ปก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

34. นักวิชาการสัตวบาล ชพ.หัวหน้า 
35. นักวิชาการสัตวบาล ชพ. 
36. นักวิชาการสัตวบาล ชก. 
37. นักวิชาการสัตวบาล ปก. 
38. สัตวแพทย์ อว.หัวหน้า 
39. เจ้าพนักงานสัตวบาล อว. 
40. เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
41. เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 
42. สัตวแพทย์ อว. 
43. นักวิชาการสัตวบาล ชพ.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
44. นักวิชาการสัตวบาล ชก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
45. นักวิชาการสัตวบาล ปก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 

ภาพท่ี 10 การนับจํานวนตําแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต
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2. นับจํานวนตําแหน่งงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน 
ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 2) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 3) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์            
4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5) กลุ่มส่ง เสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ        
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถนับจํานวนตําแหน่งที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน             
ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยจําแนกตามประเภทตําแหน่ง สายงาน และ
ระดับตําแหน่ง ได้ทั้งหมด จํานวน 48 ตําแหน่ง ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด  

1.ปศุสัตว์จังหวัด อํานวยการสูง 
2.ปศุสัตว์จังหวัด อํานวยการต้น 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป  กลุ่มยุทธศาสตร์และ 
สารสนเทศการปศสุัตว์

กลุ่มพัฒนาสขุภาพสัตว์ 

3.เจ้าพนักงานธุรการ ชง.หัวหน้า 
4.เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 
5.เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 
7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 
 

8.สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล อว.หัวหน้า 
9.สัตวแพทย์ ชง. 
10.สัตวแพทย์ ปง. 
11.เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
12.เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 

13.นายสัตวแพทย์ ชพ.หัวหน้า 
14.นายสัตวแพทย์ ชก.หัวหน้า 
15.นายสัตวแพทย์ ชพ. 
16.นายสัตวแพทย์ ชก. 
17.นายสัตวแพทย์ ปก. 
18.สัตวแพทย์ ชง. 
19.สัตวแพทย์ ปง. 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศุสัตว์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

20.นายสัตวแพทย์ ชพ.หัวหน้า 
21.นายสัตวแพทย์ ชก.หัวหน้า 
22.นายสัตวแพทย์ ชพ. 
23.นายสัตวแพทย์ ชก. 
24.นายสัตวแพทย์ ปก. 
25.สัตวแพทย์ ชง. 
26.สัตวแพทย์ ปง. 
27.เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
28.เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 

29.นักวิชาการสัตวบาล ชพ.หัวหน้า 
30.นักวิชาการสัตวบาล ชก.หัวหน้า 
31.นักวิชาการสัตวบาล ชก. 
32.นักวิชาการสัตวบาล ปก. 
33.สัตวแพทย์ อว. 
34.เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
35.เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 

36.นักวิชาการสัตวบาล ชก.(ปศอ.) 
37.สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล อว.(ปศอ.) 
38.สัตวแพทย์ อว.(ปศอ.) 
39.สัตวบาล อว.(ปศอ.) 
40.สัตวแพทย์ ชง.(ปศอ.) 
41. จพง.สัตวบาล ชง.(ปศอ.) 
22.นายสัตวแพทย์ ชพ. 
43.นายสัตวแพทย์ ชก. 
44.นายสัตวแพทย์ ปก. 
45.สัตวแพทย์ ชง. 
46.สัตวแพทย์ ปง. 
47.เจ้าพนักงานสัตวบาล ชง. 
48.เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง. 

ปศุสัตว์อําเภอ 
มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค 

ภาพท่ี 11 การนับจํานวนตําแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
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เมื่อกําหนดจํานวนตําแหน่งที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมดได้แล้ว ได้จัดทําสรุปผลจํานวน
ตําแหน่งงานที่ต้องเขียน โดยแสดงรายละเอียด ตําแหน่งเลขที่ ช่ือตําแหน่งในการบริหาร ช่ือตําแหน่ง          
ในสายงาน ประเภท/ระดับ และสังกัด ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้จํานวนตําแหน่งงานท่ีจะเขียนแบบบรรยายลักษณะ       
ที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกตําแหน่ง ดังตารางสุรปผลจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ของสํานักงานงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง. หน้า 130-138)  

ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่         
ให้คณะทํางานเข้าใจและทราบความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตามแนวทาง      
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ได้จัดทําไว้ในขั้นตอนที่ 1 และอธิบายแนวคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์งาน เพ่ือหาหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละตําแหน่งงาน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จัดเตรียม
ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ประกอบการวิเคราะห์งานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งงาน  เน่ืองจาก
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานแบบ Role Profile เป็นเรื่องใหม่และไม่มีแนวทางหรือตัวอย่างที่เคย
ดําเนินการมาแล้วให้ศึกษาอย่างชัดเจน ทําให้คณะทํางานบางส่วนยังไม่ เข้าใจวิ ธีการหรือแนวคิด                 
ที่ทางสํานักงาน ก.พ. นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาและทําความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้          
จากการลงมือทําไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอน  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้กําหนดกิจกรรมให้คณะทํางานซึ่งเป็นตัวแทนของสํานักงานปศุสัตว์เขต
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเขียนแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่ได้จัดทําไว้          
โดยแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน คือแบ่งตาม ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือเรียนรู้และลงมือทําไป
พร้อม ๆ กัน ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน เน่ืองจากจะได้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
จริงในสภาพปัจจุบันจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดทําร่างแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกตําแหน่งของทุกเขตและจังหวัด สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
แต่ละตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน อํานาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่ปรับปรุงใหม่  

ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน (ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ) โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานท่ีได้จัดทําไว้ในขั้นตอนที่ 1 
พร้อมนําข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และข้อมูลเก่ียวกับภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีได้ศึกษาและจัดเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการวิเคราะห์พร้อมกับแบบบรรยาย        
ลักษณะงานที่คณะทํางานซึ่งเป็นผู้แทนของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทําขึ้น       
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นําข้อมูลเหล่าน้ันมาสรุปวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งงานในแต่ละระดับ รวมทั้งผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดทําร่างแบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกตําแหน่ง เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะ
งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน และตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด  
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 ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเ พ่ือจัดทําร่างแบบบรรยายลักษณะงาน ตําแหน่งหัวหน้า              
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต กําหนดตําแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ โดยได้ดําเนินการวิเคราะห์ ตามแนวทางของแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ให้ใส่เลขท่ีตําแหน่งตามบัญชีกําหนดตําแหน่งของกรมปศุสัตว์ ซึ่งตําแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 -9 มี จํานวน 9 ตําแหน่ง ให้ใส่เลขท่ีตําแหน่งให้ครบทั้ง      
9 ตําแหน่ง 

2. ช่ือตําแหน่งในการบริหาร  คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ช่ือตําแหน่งในสายงาน คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. ประเภท/ระดับ คือ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
5. ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง) คือ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
6. ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย คือ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
7. ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือ ปศสุัตว์เขต 
8. ประเภท/ระดับ หมายถึงประเภท/ระดับของผู้บังบัญชาโดยตรง คือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)  
เป็นตําแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก 
ในด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และจากอํานาจ
หน้าที่ตามโครงสร้างของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้ง จัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์หลัก
ของตําแหน่งงาน ได้ดังน้ี 

 

 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสัตว์ 
ตําแหน่งเลขท่ี 1716, 1784, 1860, 

1934, 2015, 2085, 2144, 2231, 2276 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัและแผน 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ      ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)    สํานักงานปศสุัตว์เขต 1 - 9 ๑และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  หนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่ง เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปฏิบัติการ  
2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการบริการ และตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณด้านการ พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. จัดทําสถิติขอ้มูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 
ดังน้ันการเขียนแบบบรรยายลัษณะงานของตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม จะต้องเขียนให้ครอบคลุมทุกภารกิจ

และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และผลสัมฤทธ์ิ ของงานที่ต้องทําให้
สําเร็จเพ่ือการบรรลุตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและกรมปศุสัตว์  ซึ่งสามารถวิเคราะห์
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหน่ง แยกตาม 4 ด้าน ได้ดังน้ี 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ซ่ึงต้องกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในงาน 
สูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้งจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาท่ียากมาก เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด” 

  ส่วนท่ี 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา  วิ เคราะห์  จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
และภารกิจของก ร ม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และศักยภาพการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 กํากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต 
และการตลาดปศุสัตว์ ท่ีเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
3 กํากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ

การผลิตสินค้ารายชนิดสัตว์ รวมท้ังต้นทุนการผลิต 
การตลาดในพ้ืนท่ี ท่ี รับผิดชอบ  และจัดทําแผนการ
ขับเคล่ือนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  
ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

 

4 ควบคุม และวางแผนการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติทางด้านปศุสัตว์ และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ  
การปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงสถิติ  
ท่ีถูกต้องครบถ้วน และสามารถนําไปใช้อ้างอิงในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์และการดําเนินงานต่างๆได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

 

5 กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา เสนอแนะทิศทาง การจัดทํา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร  
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

 

6 กํากับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
และ ฟ้ืน ฟู เกษตรกร ผู้ เลี้ ย งสัต ว์ ท่ี ไ ด้ รับผลกระทบ  
จากภัยพิบัติ 

 

7 วิ เคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน 
เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน และเป็น
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนดนโยบายและแผนงาน  
ในคร้ังต่อไป รวมท้ัง ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 
และหน่วยงานตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

  ข.ด้านการวางแผน 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1 
 
 
 
 
 
 

กํากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ
การผลิตสินค้ารายชนิดสัตว์ รวมท้ังต้นทุนการผลิต 
การตลาดในพ้ืนท่ี ท่ี รับผิดชอบ  และจัดทําแผนการ
ขับเคล่ือนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  
ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      
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  ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ั งภาค รัฐและเอกชน  ในการบู รณาการงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้านการพัฒนาปศุสัต ว์  ในการปฏิบั ติ งาน  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานต่าง  ๆ  เกี่ ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
ด้านการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบ  เ พ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันด้าน
การปศุสัตว์ 

 

  ง. ด้านบริการ 
ท่ี หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ และระบบสารสนเทศ  
การปศุสัตว์ หรืออํานวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
แก่หน่วยราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนท่ัวไป 
เ พื ่อ ใ ห้ผู ้ ท่ีสนใจได้ทราบข้อ มูล  ความรู้ต่าง ๆ และ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรเกษตรกร
หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านปศุสัตว์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากย่ิงข้ึน 

 

3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ และกําหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ท่ีถูกต้องและเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

 

4 เผยแพร่ประชาสัม พัน ธ์และผลิตสื่ อ เกี่ ยวกับการ
พัฒนาการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานและกรมปศุสัตว์บรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว้ 
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ส่วนที่ 4 กําหนดคุณสมบัติที่จําเป็นในงาน (Job Specifications) 
การกําหนดคุณสมบัติที่จําเป็นในงาน ได้แก่ วุฒิการศึกษา /ระดับการศึกษา/ สาขาวิชา ใบอนุญาต

วิชาชีพ และประสบการณ์ที่จําเป็นในงาน จะต้องกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
ดังน้ัน จึงระบุ “มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดW 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นในงาน 
การกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงานและระดับที่ต้องการ ให้ยึดตาม

ต้นแบบสมรรถนะหลักที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ี       
กรมปศุสัตว์กําหนด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจําเป็นในงาน (Job Specifications)   
    มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

ส่วนท่ี  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเป็นในตําแหน่งงาน 
  ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน 

1. ความรู้เร่ืองเรื่องการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์         ระดับท่ีต้องการ 3 
   แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน         ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะท่ีจําเป็นในงาน 
1. ทักษะการคํานวณ                                            ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการจัดการข้อมูล                                      ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                   ระดับท่ีต้องการ 2  
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                    ระดับท่ีต้องการ 2 
 สมรรถนะหลักท่ีจําเป็นในงาน 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                             ระดับท่ีต้องการ 3 
 2. บริการท่ีดี                                                     ระดับท่ีต้องการ 3 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ                    ระดับท่ีต้องการ 3 
 4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม      ระดับท่ีต้องการ 3 
 5. การทํางานเป็นทีม                                           ระดับท่ีต้องการ 3 
 6. ความใฝ่รู้รอบด้าน                                           ระดับท่ีต้องการ 3 
 7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีถูกต้อง                ระดับท่ีต้องการ 4 
 8. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์                                    ระดับท่ีต้องการ 4 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. การคิดวิเคราะห์                                             ระดับท่ีต้องการ 3 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน              ระดับท่ีต้องการ 3 
 3. การมองภาพองค์รวม                                       ระดับท่ีต้องการ 3  
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ส่วนที่ 6 การลงนาม  
ให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้ตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีความเข้าใจลักษณะงานและ     

เป็นผู้มอบหมายงาน เพ่ือให้แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นน้ันมีเน้ือหาสาระและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ในงานครบถ้วนสมบูรณ์  
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 6 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานที่จัดทําขึ้น 
เมื่อจัดทําร่างแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการเพ่ือยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานก่อนจะนํา         
แบบบรรยายลักษณะงานไปใช้จริง โดยได้ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดส่งร่างแบบบรรยายลักษณะงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง ว่าเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป และหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย และหน่วยงานหรือไม่ และตรวจสอบ
ตําแหน่งเลขที่ว่าลงเลขที่ตําแหน่งถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขแบบบรรยายลักษณะงาน        
ให้ถูกต้อง ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

2. นําแบบบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน       
ปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้ 
และนําไปใช้ประกอบการเช่ือมโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป 

   ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจข้ันตอนหรือกระบวนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน       
ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าง   
การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังภาพที่ 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  6  การลงนาม 
                                           
                                                  ชื่อผู้ตรวจสอบ ปศุสัตว์เขต 
                                                  วันท่ีได้จัดทํา..................... 
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ภาพท่ี 12 ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของกรมปศุสัตว์” 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 

- แต่ต้ังคณะทํางาน เพ่ือให้การจัดทําแบบ
บรรยายลักษณะงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- จัดทําแบบฟอร์มและแนวทางการเขียน
แบบบรรยายลักษณะงาน เ พ่ือชี้แจงแก่
คณะทํางานให้มีความเข้าใจถึงวิธีการเขียน
แบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
2 
 
 
 

 - ศึกษา เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์
การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
3 
 
 
 

 - ตรวจสอบข้อมูลและนับจํานวนตําแหน่ง
งานที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ทั้งหมด จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  
- จําแนกตําแหน่งานออกเป็น แต่ละกลุ่มงาน
ตามประเภทของตําแหน่ง สายงาน และ
ระดับตําแหน่ง โดยตําแหน่งที่มีสายงานชื่อ
เดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย เดียวกันมี
หน้ าที่ ความ รับ ผิดชอบการปฏิบั ติ ง าน
เหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ชุดเดียวกัน แต่ให้เขียนจําแนกตามระดับ
ตําแหน่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
4 
 
 
 

 - เพ่ือชี้แจงแนวทางการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
- จัดกิจกรรมเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
โดย ใ ห้ คณะทํ า ง านซึ่ ง เ ป็ น ผู้ แทนของ
หน่วยงาน เขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
รายตําแหน่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
จริงของแต่ละตําแหน่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
5 
 
 
 
 

 - นําข้อมูลที่ ไ ด้มาวิ เคราะห์บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งงานใน 
แต่ละระดับ เพ่ือจัดทําร่างแบบบรรยาย
ลักษณะงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกตําแหน่งงาน และสอดคล้องกับ
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- จัดส่งร่างแบบบรรยายลักษณะงานให้
หน่วยงาน ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละ
ตําแหน่งงานให้ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่
ความรับผิดชอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เสนอแบบบรรยายลักษณะงานฉบับ
สมบูรณ์ ต่อ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้แบบบรรยาย
ลักษณะงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณะ ทํ า ง า น จั ดทํ า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 
- อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 

 

การวางแผน 

ศึกษา  
เก็บรวบรวมข้อมูล 

กําหนดจํานวนตําแหน่งงานที่ต้องเขียน
แบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะทํางานจัดทําแบบบรรยายลักษรณะงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

การยืนยันแบบบรรยาย 
ลักษณะงานที่จัดทําขึ้น 
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บทท่ี 6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
การดําเนินการจัดทําเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต

และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
ของกรมปศุสัตว์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์       
ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมแสดงตัวอย่างที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาการทํางาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และทําให้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังน้ัน ในบทน้ีจะสรุปแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ที่ได้จากการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
สํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ครอบคลุมรายละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์หน่วยงานอ่ืนต่อไป ดังน้ี  

1. สรุปขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง       
การแบ่งหน่วยงานภายใน  
         1 .  กรมปศุสัต ว์แ ต่ง ต้ังคณะทํางานปรับปรุ ง โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในร่วมกับ                
กองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกรมปศุสัตว์  
         2.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและทําความเข้าใจเก่ียวกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในที่จะดําเนินการปรับปรุง และระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประกอบ การวิเคราะห์ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และเพ่ือนําเสนอและช้ีแจงแก่คณะทํางานให้มีความเข้าใจและทราบ   
ความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตลอดจนแนวคิดหรือหลักการในการดําเนินการ 
และจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องสําหรับการดําเนินการ 

ในการศึกษารายละเอียดข้อมูลน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคุลม ซึ่งจะแสดงให้เห็น          
ความเช่ือมโยงของภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้าง     
การแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์และของหน่วยงานที่จะดําเนินการแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ของหน่วยงานท่ีจะดําเนินการแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
ขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เพื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน 
1. วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่จะ

ปรับปรุง เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มงานภายใน 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ พร้อมระบุ

เหตุผลความจําเป็นที่ขอปรับปรุงให้มีกลุ่มงานใหม่ 
3. จัดทํารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่กําหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน 

เหมาะสมกับลักษณะงาน คุณภาพงาน ปริมาณงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ จะเป็นประโยชน์ในการนําไปประกอบการวิเคราะห์    
เพ่ือจัดทําวาระการพิจารณา ที่จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจําเป็นที่จะกรมปศุสัตว์จะต้องปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน               
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมจัดทํารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์จัดอัตรากําลัง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหน้าที่         
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนการวิเคราะห์งานเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน     
รายตําแหน่งต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําวาระการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง   
1. จัดทํารายละเอียดคําขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ระบุเหตุผลความจําเป็นที่

ต้องมีการจัดกลุ่มงานภายในใหม่ และวิเคราะห์ว่าการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่       
เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และเป็นการปรับปรุง         
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจ หรือขอบเขตอํานาจหน้าที่และ          
ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมปศุสัตว์ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้าง
กรมปศุสัตว์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะปรับปรุง  
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานท่ีจะปรับปรุง (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง) และแผนภูมิ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่จะปรับปรุง (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

2. นําวาระการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอวาระส่งให้ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 4 นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา   
1. จัดส่งคําขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และเอกสารประกอบการพิจารณา   

ต่อคณะทํางานกลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข     
การกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดก่อนเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. จัดส่งคําขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบ   
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ตามท่ีเสนอแล้ว การดําเนินการขั้นตอนต่อไป ได้แก่ 
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1. จัดอัตรากําลัง  เกลี่ยอัตรากําลังภายในหน่วยงาน เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่ง
ภายในใหม่ที่เพ่ิมขึ้น  

2. จัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง 

 การจัดอัตรากําลัง เกลี่ยอัตรากําลังภายในหน่วยงาน เพื่อนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการ              
ที่แบ่งภายในใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ เพื่อกําหนดตําแหน่งและจัดอัตรากําลัง วิเคราะห์เพ่ือกําหนดตําแหน่งและจัด
อัตรากําลังในส่วนราชการท่ีแบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเกลี่ยอัตรากําลังภายในระหว่างส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   

 ขั้นตอนท่ี 2 การเกลี่ยอัตรากําลัง ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) ภายในระหว่าง ระหว่างส่วนราชการ
ที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ซึ่งอยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรม
ปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 พร้อมจัดทําจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ย
อัตรากําลัง (ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งกรมปศุสัตว์ 
 2. การเกลี่ยอัตรากําลังภายในระหว่างส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ใช้วิธีการปรับปรุงกําหนด
ตําแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง ตําแหน่ง        
โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน  และระดับตําแหน่ง อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 พร้อมจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดทําวาระและรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. จัดทํารายละเอียดคําขอเกล่ียอัตรากําลัง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายใน

เพ่ิมขึ้นใหม่ ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการเกลี่ยอัตรากําลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนด
ตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. จัดทํารายละเอียดคําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการ      
ที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ระบุ เหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงกําหนดตําแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนด
ตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 นาํเสนอ อ.ก.พ. กรม /อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา ดังน้ี 
1. จัดส่งคําขอการเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 

โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน  และระดับตําแหน่ง นําเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงสร้าง
อัตรากําลังของส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 
        2. จัดส่งคําขอการการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง 
นําเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
อนุมัติต่อไป  
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3. จัดส่งคําขอการการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง
ที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบแล้ว นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

 การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
1. แต่ต้ังคณะทํางาน เพ่ือให้การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
        2. จัดทําแบบฟอร์มและแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน เพ่ือนําเสนอและช้ีแจงแก่
คณะทํางานให้มีความเข้าใจทราบวิธีการและขั้นตอนการเขียนได้อย่างละเอียดและถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่ 2 ศกึษา เก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษา เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์การจัดทําแบบ

บรรยายลักษณะงานให้สอดคล้อง ครอบคลุมตรงตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด และภารกิจหน้าที่    
ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน ข้อมูลที่จะนํามาประกอบการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งในสายงาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง การกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กําหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยยึด      
ตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนดไว้   

2. ข้อมูลเ ก่ียวกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 ขั้นตอนท่ี 3 กําหนดจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานท้ังหมด ให้ดําเนินการ 
ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบข้อมูลและนับจํานวนตําแหน่งงานที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานท้ังหมด        
จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  

2. จําแนกตําแหน่งงานออกเป็น แต่ละกลุ่มงานตามประเภทของตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง 
โดยตําแหน่งที่มีสายงานช่ือเดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย เดียวกันมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานชุดเดียวกัน แต่ให้เขียนจําแนกตามระดับตําแหน่ง 

เมื่อกําหนดจํานวนตําแหน่งที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมดได้แล้ว ให้ด้จัดทําสรุปผลจํานวน
ตําแหน่งงานท่ีต้องเขียน โดยแสดงรายละเอียด ตําแหน่งเลขที่ ช่ือตําแหน่งในการบริหาร ช่ือตําแหน่งนสายงาน 
ประเภท ระดับ และสังกัด ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้จํานวนตําแหน่งงานท่ีจะเขียนแบบบรรยายลักษณะที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกตําแหน่ง 
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 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะทํางานจัดทาํแบบบรรยายลักษณะงาน 
1. ช้ีแจงแนวทางการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ ให้คณะทํางานเข้าใจและทราบ       

ความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตามแนวทางารเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

2. จัดกิจกรรมเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน โดยให้คณะทํางานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงของแต่ละตําแหน่งจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือ
ผู้เก่ียวข้อง สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละตําแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มงาน อํานาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่ปรับปรุงใหม่  

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจัดทาํแบบบรรยายลักษณะงาน 
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของตําแหน่งงานในแต่ละ

ระดับ เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
โครงสร้างของหน่วยงาน และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด  

  ขั้นตอนที่ 6 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานที่จัดทาํขึ้น 
1. จัดส่งร่างแบบบรรยายลักษณะงานให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งงานให้

ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เสนอแบบบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ

ประกาศใช้แบบบรรยายลักษณะงานต่อไป 

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 2.1 ปัญหา 

    1) การดําเนินการปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน หน่วยงาน     
ที่จะขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ทําให้มี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  

    2) การวิเคราะห์งานเพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
ลักษณะงานของกลุ่มงาน หน่วยงานมักจะกําหนดหน้าที่ของกลุ่มออกมาไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมอํานาจหน้าที่ 
ของหน่วยงาน หรือบางกลุ่มหน้าที่มีความซ้ําซ้อนกัน  
              3) การจัดอัตรากําลังตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เป็นการจัดภายใต้อัตรากําลังที่มีอยู่
ในปัจจุบัน โดยไม่มีการเพ่ิมอัตรากําลัง อาจทําให้ได้กรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม และการวิเคราะห์อัตรากําลัง
จากสถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพียงอย่างวิธีการเดียว อาจมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากการเก็บข้อมูล
สถิติปริมาณงานต้องมีวิธีการเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความจริง แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงาน
มักจะไม่มีการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการคาดคะเนเพ่ือให้ได้อัตรากําลังที่มากเกินความจําเป็น  
      4) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง บางคร้ังอาจมีผลกระทบต่อ
ข้าราชการท่ีจัดลงตําแหน่งดังกล่าว ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
      5) การจัดทํารายละเอียดเพ่ือนําเสนอและช้ีแจงต่อที่ประชุมหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ข้อมูล   
มีปริมาณมาก อาจทําให้การนําเสนอไม่ชัดเจน น่าสนใจ ใช้เวลามากเกินไป ส่งผลให้คณะกรรมการเกิด      
ความเบ่ือหน่ายหรือไม่เข้าใจเหตุผลความจําเป็นของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน  
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 2.2 ข้อเสนอแนะ 
     1) การดําเนินการปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน จะมี

ผู้เก่ียวข้องหลัก คือหน่วยงานที่จะขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความ
เข้าใจท่ีแตกต่างกัน หน่วยงานจะเข้าใจเน้ืองานอย่างละเอียดมากกว่า กองการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าใจหลักหรือ
วิธีการคิด ซึ่งจะมองถึงภาพรวมของภารกิจแต่ละหน่วยงาน  และสามารถเช่ือมโยงเปรียบเทียบไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานหรือกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงาน หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจแก้ไขปัญหา โดยวิธีการ ดังน้ี 
                  1.1) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานทําหน้าที่วิเคราะห์  ให้คําปรึกษาหรือพูดคุย
หารือ อธิบายให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจในหลักการหรือข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําอย่างที่หน่วยงานต้องการได้ 
                  1.2) เสนอทางเลือกให้ผู้มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจ โดยอธิบายเหตุผลในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน 

     2) การวิเคราะห์งานเพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ       
หรือลักษณะงานของกลุ่มงาน ต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน และควรพิจารณาถึงเกณฑ์การปฏิบัติงาน       
ต่างลักษณะงาน ว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการในหน่วยงาน และไม่ให้เกิด
ปัญหาในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย กรณีที่ช่ือของตําแหน่งในสายงาน หน่วยงาน หรือ
พ้ืนที่คงเดิม ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การกําหนด
เกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ  
               3) การจัดอัตรากําลังเพ่ือให้ได้กรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม ควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลังจากสถิติ
ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ผลการวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงาน
ต้องมีวิธีการเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความจริง แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานมักจะไม่มีการเก็บ
ข้อมูลและใช้วิธีการคาดคะเนเพื่อให้ได้อัตรากําลังที่มากเกินความจําเป็น จึงควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลัง     
ในรูปแบบอ่ืนๆ มาในการคํานวณกรอบอัตรากําลังประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจะข้ึนอยู่กับภารกิจและบทบาทของ
หน่วยงาน เช่น วิธี FTE (Full Time Equivalent) การเทียบช่ัวโมงการทํางาน การวิเคราะห์ส่วนต่างกําลังคน
ของหน่วยงานใน 3 ปีข้างหน้า 

4) การจัดข้าราชการลงตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กรณีการเปล่ียนประเภท
ตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้พิจารณาคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการที่จัด
ลงตําแหน่งดังกล่าว ตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กําหนดไว้เป็น
สายงานสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งจะต้องมีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้     
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลได้ และต้องดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นต้น โดยการจัดข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการผู้น้ันจะต้อง    
ผ่านงานระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ มาก่อน รวมถึงพิจารณาว่าข้าราชการผู้น้ันอยู่ระหว่างมีคุณสมบัติ   
การประเมินบุคคลและผลงานหรือจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

5) เทคนิคการนําเสนอวาระการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ผู้ นําเสนอจะต้องมีทักษะ           
การนําเสนอที่สามารถแสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อยได้ชัดเจน มีการเรียบเรียงที่เข้าใจง่าย มีการเช่ือมโยง
ประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน สร้างความประทับใจและนําไปสู่การสร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ หากเกิดปัญหา
หรือไม่สามารถอธิบายให้ที่ประชุมไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่นําเสนอ อาจเน่ืองจากข้อมูลมีปริมาณมากจนทําให้ 
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ผู้นําเสนอใช้เวลามากเกินไป ส่งผลให้คณะกรรมการเกิดความเบ่ือหน่าย ผู้นําเสนอควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหา
ดังน้ี 

5.1) ควรนําเสนอประเด็นสาระสําคัญที่เป็นเหตุและผลของเรื่องที่นําไปสู่การพิจารณาและ  
การตัดสินใจของคณะกรรมการ 

5.2) สรุปเน้ือหาและนําเทคโนโลยีมาช่วยในการนําเสนอทําเป็นแบบ Graphic และสรุป
เน้ือหาทั้งไม่เกิน 10 หน้า และการนําเสนอเพ่ือรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม ไม่ควรเกิน 10 นาที 

5.3) ต้องสามารถเปรียบเทียบเน้ือหาเพ่ือแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่าง 
5.4) ศึกษาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดรูปแบบนําเสนอให้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ เช่น ตารางเปรียบเทียบ แผนภูมิ Check list เป็นต้น 
5.5) สังเกตพฤติกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประธานที่ประชุม หากคณะกรรมการมีท่าที 

(Action) ที่แสดงว่าเห็นด้วย ผู้นําเสนอควรรีบสรุปจบประเด็น และไม่สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก เพราะอาจทํา
ให้การประชุมไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

6) ควรมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจาก     
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เพ่ือตรวจสอบว่าการแบ่งหน่วยงานภายในมีความเหมาะสม 
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองนโยบายและงานยุทธศาสตร์   
ด้านการปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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ตัวอย่างวาระการพิจารณา 

วาระที่.... เรื่องการปรบัปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสาํนักงานปศุสตัว์เขต 1-9 

คําขอ  
กรมปศุสัตว์ขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9                

โดยเปลี่ยนช่ือส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” 
เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต ดังน้ี 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในท่ีกําหนดไว้เดิม โครงสร้างการแบ่งงานภายในท่ีกําหนดใหม่ หมายเหตุ

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

   1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

   2. ส่วนป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 

   3. ส่วนรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

   4. ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 

   5. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 ศนูย์ 

   6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1 -9 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. ส่วนสุขภาพสัตว์ 

3. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

4. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 -9 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศนูย์ 

7. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

 

- 

เปลีย่นชื่อ 

เปลีย่นชื่อ 

เปลีย่นชื่อ 

เปลีย่นชื่อ 

- 

ต้ังใหม่ 

โดย “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” มีภารกิจ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

และงบประมาณด้านการ พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
2. ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ  
3. จัดทําสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่  
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 

เหตุผลความจําเป็น 
 นโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ให้ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ          
ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไก
ตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
กระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
อํานวยความสะดวกในการขยายสินค้า ปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลาย 
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ของพันธ์ุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ 
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart 
Famer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA, ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
 จึงเป็นภารกิจที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ที่จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
นโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ การจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต      
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ไปต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีปศุสัตว์เขตเป็นหัวหน้าหน่วยงานและปฏิบัติงาน         
ในฐานะผู้ ช่วยอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค           
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเป็น
หน่วยงานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน สนับสนุน
ส่งเสริม ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามกฎหมาย 
 กรมปศุสัตว์จึงมีความประสงค์ขอปรับปรุงโครงสร้างภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต โดยเปลี่ยนช่ือ     
ส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการแบ่งงาน    
ตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ 
กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความชัดเจน             
ในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา
การแก้ไขปัญหาที่ เ กิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมกันน้ี กรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการภายในให้มี             
“ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เพ่ือรองรับงาน
ด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ โดยทํางานประสานสอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ต้ังสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์/สถานี/
ด่าน) รวมถึงบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด    
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” จะเป็นส่วนสําคัญให้สํานักงาน  
ปศุสัตว์เขตสามารถขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม เป็นตัวเช่ือมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (สํานัก/กอง) กับ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์/สถานี/ด่าน) เพ่ือให้งานเป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ดังน้ี 

 1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร์ โดยนํานโยบายดังกล่าวมาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการสําหรับดําเนินการ        
ในภูมิภาคพ้ืนที่ รวมถึงแผนงานโครงการที่เก่ียวข้องกับภารกิจในแต่ละด้านจากสํานัก/กอง ส่วนกลาง มาถ่ายทอด
ลงสู่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมภาค (ศูนย์/สถานี/ด่าน) โดยคํานึงถึง
ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ เกษตรกร ชนิดและปริมาณของสัตว์ ซึ่งต้องบูรณาการการบริหารจัดการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อน         
ในการดําเนินงาน  
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2. ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสม    
ในพื้นที่รับผิดชอบ  
   ศึกษา วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล     
ในการกําหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ต้องทํางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน     
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์เขต
ทั้ง 9 เขต ต้องพัฒนางานด้านปศุสัตว์ โดยทํางานบนหลักการและแนวทางการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
(Zoning) ดังน้ี 
  - เพ่ือการส่งเสริม คือ การกําหนดพ้ืนที่ผลิตให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน     
ลดความเสี่ยง และได้สินค้าที่มีคุณภาพ   
  - เพ่ือการป้องกันไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ สร้างความเช่ือมั่นในมาตรฐานสินค้า       
โดยการกําหนดพ้ืนที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นเขตป้องกันโรคระบาดเข้มงวด        
สร้างระบบการบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  - เพ่ือการ Matching Demand and Supply เช่ือมโยงการผลิต การแปรรูป คือ การกําหนด
โรงงานแปรรูปและเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและโรงงาน 
 โดยมีการบริหารจัดการในส่วนที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ เช่น การต้ังคณะกรรมการภายในเขตพ้ืนที่                  
เพ่ือขับเคลื่อนงาน หรือการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยสอดคล้องกับประกาศกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ      
การเลี้ยงปศุสัตว์ 5 ชนิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
(Community) ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง 
ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุที่ดีเหมาะสมกับ      
ประเทศไทย สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์โดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงสร้าง
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย  

 3. จัดทําสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   
 การจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถ้วน ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลด้านการผลิต การวิจัย 
พัฒนา ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ ข้อมูลสถิติพืชอาหารสัตว์ ข้อมูล    
ผสมเทียม ข้อมูลปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ โดยครอบคลุม ครบถ้วน        
ทั้งในระดับเขต จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลด้านการพาณิชย์ ซึ่งการจัดทําหรือปรับปรุงฐานสถิติข้อมูล
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินการพัฒนาปศุสัตว์ทั้งระบบ          
ในระดับภูมิภาค เพราะสถิติข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วนรอบด้าน จะทําให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่           
เพ่ือจัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ สําหรับส่งเสริมให้เกษตร ประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดําเนินการด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความม่ันคง
ทางด้านอาชีพแก่เกษตรกรและความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประเทศ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์        
จะเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจของปศุสัตว์จังหวัด คือ 
    - สนับสนุนงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  
    ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ของการเกิดโรคระบาดที่สําคัญในอดีต สถิติการเกิดของโรคระบาด
สัตว์ประจําถิ่นและโรคระบาดสัตว์ต่างถิ่น ข้อมูลเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคในทุกพ้ืนที่ ข้อมูลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์จากห้องปฏิบัติการ และข้อมูลเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ (NID) จะช่วยเพิ่มศักยภาพ                
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคสัตว์อย่างมีระบบ โดยเฉพาะการป้องกันโรคไข้หวัดนก        
การแบ่งพ้ืนที่ควบคุมเขตปลอดโรคสัตว์ปีกออกเป็น 5 โซน (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ                  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมถึงการรับรองเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยในพ้ืนที่เขต 2 ซึ่งเป็นการทํางาน    
เชิงรุก โดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดทําแผนแม่บทในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ และโรคอุบัติใหม่ 
(Emerging Diseases) เพ่ือเตรียมความพร้อม ซ้อมแผน ป้องกัน จะทําให้รู้โรคและควบคุมโรคได้เร็ว นอกจากน้ี
การมีข้อมูลการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพ้ืนที่ จะทําให้สามารถควบคุมป้องกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย     
ซึ่งอาจนําไปสู่การแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ที่ร้ายแรงได้ เช่น การอํานวยความสะดวกด้วยระบบเครือข่าย
บริการประชาชนในการขออนุญาตทําการ ค้าฯ หรือขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ด้วยระบบ E-service 
ให้ได้ทุกอําเภออย่างมีประสิทธิภาพ 
   - สนับสนุนงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ 
   โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ตามท่ีกําหนด Zoning ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
เช่น ลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่น จํานวนเกษตรกร และผู้ประกอบการ ประเภทของสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนที่ 
ปริมาณการบริโภคภายในเขตและท่ีส่งออกไปจําหน่ายทั่วประเทศหรือส่งออกไปยังตลาดภายนอกประเทศ เพ่ือใช้
กําหนดแนวทางในการวิจัย พัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  และแนวทางแก้ไขปัญหาวิทยาการจัดการปศุสัตว์ต่างๆ รวมถึงการมีข้อมูลของเกษตรกร
เครือข่ายการผลิต และศูนย์ผลิตนํ้าเช้ือภาคเอกชน จะสามารถทําแผนการกระจายสัตว์พันธ์ุดี รวมถึงแผนการ
กระจายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เช่น การนําวิธีการ Auction มาใช้ คือ การจําหน่ายและ
ให้บริการผสมเทียม เพ่ือลดการนําเข้าพ่อ-แม่พันธ์ุจากต่างประเทศ หน่วยงานจะมีข้อมูลตรวจสอบประวัติ
ย้อนหลังของการจําหน่ายหรือการให้บริการที่เกษตรกร ผู้ประกอบการเคยมาใช้บริการ และยังสามารถกําหนด
พ้ืนที่เป้าหมายสําหรับจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการและแก้ไขปัญหาการเล้ียงสัตว์ของ
เกษตรกร นอกจากน้ันผลจากวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร จํานวนและการจัดแบ่งประเภทเกษตรกรจะทําให้
สามารถดําเนินการส่งเสริมเกษตรกรในแต่ละประเภทได้ประโยชน์เต็มที่ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมี
การรวมกลุ่มเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรรายย่อยได้ 
   - สนับสนุนงานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (FOOD SAFETY) 
   สํานักงานปศุสัตว์เขตจะเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ เก็บสถิติข้อมูลการดําเนินงานที่ผ่าน
มาอย่างถูกต้อง แม่นยําและเป็นปัจจุบัน สําหรับการดําเนินงานในเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงด้านอาหาร 
และอาหารศึกษา (Food safety Food Security Food Education) ที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ   การผลิตแบบ
ครบวงจร ควบคุม กํากับ ดูแล กระบวนการผลิตต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) 
จนถึงผู้บริโภคอาหาร (From Farm to Table) เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลน้ัน   
เช่น จํานวนฟาร์ม, โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามระบบ
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) จํานวนฟาร์มสุกรที่ต้องส่งเสริมการจัดทํา
ระบบบ่อก๊าซชีวภาพ ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) และไม่มีของเสีย
จากกระบวนการผลิต (Zero waste) จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (ฆจส.๒) กระบวนการขนส่งสินค้า    
ปศุสัตว์ มีระบบห้องเย็นขนส่งซากสัตว์ เน้ือสัตว์ (Logistic) และมีร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ มีการพบการปนเป้ือนของสารตกค้างที่เป็นอันตรายอยู่ในสินค้าประเภทใดเป็นสารชนิดใด ข้อมูลเหล่าน้ี
เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําให้สามารถวางแผนการการบังคับใช้กฎหมาย การแจ้ง เตือนภัยในสินค้าปศุสัตว์ (Rapid 
Alert system) และดําเนินงานส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และแหล่งผลิตใน 
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ระดับฟาร์มในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามระบบวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices : GAP) 
ตลอดจนกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย 
     - สนับสนนุงานส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว์ในพืน้ที่ 
     จัดทําข้อมูลเกษตรกรเครือข่าย ข้อมูลนักเรียน ทําเนียบอาสาสมัครปศุสัตว์, ปราชญ์เกษตรกร 
วิทยากรชาวบ้าน, ครูติดแผ่นดินในพ้ืนที่ รวมถึงข้อมูลผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์ สาธิต ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์แก่เกษตรกร 
ยุวเกษตรกร เกษตรกรเครือข่ายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม   
นําความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน และเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ฟ้ืนฟูเกษตรรายย่อยและยากจน ตามภูมิสังคม โดยยึดอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์อย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ตลอดจนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกร      
ให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือกับ     
การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจัดทําข้อมูลที่ครบถ้วนจะทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเครือข่าย  
ด้านปศุสัตว์ให้มีเข้มแข็งได้อย่างย่ังยืน 
 4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 
 กรมปศุสัตว์กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์ โดยมุ่ง
สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจาก
ข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า (AEC) โดยการสร้างให้เป็น Smart Officer ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา กับเทคโนโลยีนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ สร้างสังคม     
แห่งการเรียนรู้ ยกระดับการทํางานของบุคลากรภาครัฐ ไปสู่สังคมแห่งการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ 
ให้บริการเกษตรกรอย่างเป็นธรรม เข้าถึงง่าย สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นเพ่ือนคู่คิดในการพัฒนาการผลิตและ
การตลาด เพ่ือให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์มีความย่ังยืน โดยสํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ดังน้ี 
      (1) ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรอบรู้ในทุกๆ มิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจ      
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ   
ด้านปศุสัตว์ 
      (2) ส่งเสริมบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมในสายงานสาขาอาชีพต่างๆ ให้ความสําคัญกับ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาในพ้ืนที่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 
       (3) ผลักดันและสนับสนุนบุคลากร ให้สามารถทํางานเต็มความรู้ ความสามารถ และมีความก้าวหน้า
ในสายงานต่างๆ และการสร้างความเป็นธรรม 

 5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 สํานักงานปศุสัตว์เขตมีแผนงาน โครงการท่ีต้องดําเนินการทั้งจากนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภารกิจ  
จากสํานัก/กองส่วนกลาง และงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่ต้องถ่ายทอดไปสู่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์/สถานี/ด่าน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงานดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมาย ต้องมีการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าใน 
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การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการปฏิบัติงาน และประเมินผลความสําเร็จของงาน เพ่ือให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด ซึ่งจะดําเนินการ ดังน้ี 

     (1) การติดตาม (Monitoring) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ี
กําหนดไว้ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําหรับตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานหากเกิด
ปัญหาระหว่างการดําเนินงาน โดยเป็นข้อมูลย้อนกลับ สําหรับให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไข อํานวยความ
สะดวกให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยตรวจสอบว่าการดําเนินการน้ันได้รับทรัพยากรครบถ้วน ได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดได้ผลตรงตามท่ี
กําหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการ ดําเนินไปตรง   
ตามเป้าหมายของแผนงาน และแล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ซึ่งต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้        
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) การประเมินผล (Evaluation) โดยการวิเคราะห์ผลสําเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากแผนงาน/
โครงการท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานดําเนินการ ว่ามีความคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
มากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น ดังน้ันสํานักงานปศุสัตว์เขตจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนงาน/โครงการในอนาคต โดยสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมกับ
ท้องที่มากขึ้น รวมถึงสามารถทราบผลการดําเนินงานต่างๆ และเมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศสุัตว์ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรท่ีไม่เหมาะสม    
ทําให้โลกเสียภาวะสมดุล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรด้านปศุสัตว์ จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดความเสียหายต่อ    
การผลิต จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยง แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย สําหรับประเมินความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น โดยสํานักงานปศุสัตว์เขตจะเป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานกับ
หน่วยงานส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ ดังน้ี 
      (1) ก่อนเกิดภัย มีการประสานหน่วยงานในพ้ืนที่เตรียมจัดทําแผนเตรียมความพร้อม จัดทํา
แผนการอพยพสัตว์ ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือเตรียมสถานที่
อพยพสัตว์ สํารองเสบียงสัตว์ ฉีดวัดซีนให้สัตว์ล่วงหน้า เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค และติดตามการรายงาน    
สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
               (2) ขณะเกิดภัย ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติกับเกษตรกร ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ท้องถิ่น 
หน่วยงานทหาร) ช่วยเกษตรกรอพยพสัตว์ ประสานศูนย์/สถานีอาหารสัตว์ใกล้เคียงขอสนับสนุนเสบียงสัตว์ 
ช่วยเหลือเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์ป่วย แนะนําเกษตรกรในการดูแลสัตว์ป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค
ระบาด รายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น 
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       (3) หลังเกิดภัย ให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพการเลี้ยงสัตว์ หรือบรรเทาความเสียหาย โดยใช้เงิน
ทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินหรือเงินงบประมาณอ่ืน         
 ด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น กรมปศุสัตว์จึงมีความจําเป็นในการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต โดยเปลี่ยนช่ือส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี              
“ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เ พ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือบูรณาการ             
งานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area) และมิติ
เชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด รวมถึงสนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ภารกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซํ้าซ้อน
ของการดําเนินงาน  

การวิเคราะห์ 
1. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งกําหนด
ไว้ว่า การจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิด
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไป
ตามมาตรา 3/1 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงาน
ภายในน้ัน อ.ก.พ.กระทรวง ได้เห็นชอบแล้ว   
 2. การปรับปรุงโครงสร้างภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นการปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ในการรองรับ
ยุทธศาสตร์งานพัฒนาปศุสัตว์ ในการบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาคกับสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ศูนย์/สถานี/ด่าน สํานักงานปศุสัตว์เขต กลุ่มจังหวัด และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน การถ่ายทอด
ภารกิจ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

กรมปศุสัตว์ ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต             
โดยเปลี่ยนช่ือส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” 
เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 9 เขต ทั้งน้ี เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงฯ ได้อนุมัติแล้ว กรมปศุสัตว์จะได้
พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังเพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ต่อไป  

        

(เอกสารประกอบการพิจาณา ดังรายละเอียดตามท่ีแนบ) 
 
 
 
 
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรมปศุสัตว์ 

 

      
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักงานเลขานกุารกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน 

ศูนย์สาสรสนเทศ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สํานักกฎหมาย สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 

สํานักตรวจสอบคุณภาพ 
สินค้าปศุสตว์

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาและส่งเสริม 
การปศุสัตว์ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภัณฑ์สัตว์

สํานักเทคโลยีชีวภาพ 
การผลิตปศุสัตว์

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 76 จังหวัด 

สํานักงานปศสุัต์อําเภอ 874 อําเภอ 
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“เป็นองค์กรชัน้นําพัฒนาการปศสุัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” 
 

               
     

    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

        

พันธกิจของกรมปศสุัตว์ 

1. เสริมสร้างการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้  
ความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปัจจัยเสี่ยง และก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: 
AEC) ตลอดจนส่งเสริมการสร้างคุณค่า ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ป รับโครงสร้างการผลิต เน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับ 
คุณภาพอาชีพเกษตรกร 
 2. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ควบคู่กับการกํากับดูแลมาตรฐาน 
การผลิตให้มคีวามน่าเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า และตามหลักมาตรฐานสากล เสรมิสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ 
ศักยภาพทางการแข่งขัน กํากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครบวงจร เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม  
โดยบุคลากรในเครือข่ายของการปศุสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 4. สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นฐานแห่งศูนย์กลาง 
แหล่งความรู้ มุ่งสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ประกอบการ ใหส้ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย์ 
และอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน 
 5. กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ ด้วยกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบให้ได้มาตรฐานสากลและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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วิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ 
และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไป 

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสําหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย 

ด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
4. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ําเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ 

และชีววัตถุสําหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
5. ควบคุม ป้องกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสาน ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
7. ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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อํานาจหน้าทีข่องกรมปศสุตัว์ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหน้าทีข่องสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

1. ศึกษา วิเคราห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุมการป้องกัน การบําบัดโรคสัตว์   
การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
 3. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ประยุกต์ ส่ง เสริม  และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ 
และสุขอนามัยสัตว์ 
 4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
 5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
 6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์ 
 7. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ สาํนักงานปศุสตัว์เขต 1-9  (ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

ส่วนรบัรงคุณภาพสนิคา้ปศสุัตว์ ส่วนป้องกันและบาํบัดโรคสตัว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคคล การติดต่อประสานงานและ   
งานสถิติข้อมูล   
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุ
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และ
กําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    
โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า     
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์  รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการดําเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัต ว์  
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์  
3.  ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ สาํนักงานปศุสตัว์เขต 1-9 (ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 

        

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิ ต  และระบบเศรษฐกิ จ   
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้คําปรึกษา แนะนํา ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 ศนูย์

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัต ว์ที่ เหมาะสม   
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพื่อการ
ยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์   
เพื่อการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ   
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการดําเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ   
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง   
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพื่อสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา   
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (หลังปรบัปรุงโครงสรา้งใหม่) 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               

              
 
 
 
 
 
 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน  
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์        
3. ดําเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป   
และการติดต่อประสานงาน 
 

1.  ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ 
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพื้นที่
รับผิดชอบ 
3. จัดทําสถิติข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ใน   
พื้นที่รับผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพื้นที่ 
5.ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ 
6 .เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต
ปศุสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ * ส่วนสุขภาพสตัว์ **

หมายเหตุ  * ส่วนที่จัดตั้งขึ้นใหม ่
              ** เปลี่ยนชื่อส่วน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุ
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และ
กําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    
โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า     
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (หลังปรบัปรุงโครงสรา้งใหม่) 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                

 

 
 
 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ** ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ **

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์  รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการดําเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัต ว์  
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์  
3.  ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิ ต  และระบบเศรษฐกิ จ   
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้คําปรึกษา แนะนํา ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ  ** เปลี่ยนชื่อส่วน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (หลังปรบัปรุงโครงสรา้งใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                     
             

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศสุัตว์ที่ 1-9 ** ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7 ศนูย์) 

หมายเหตุ  ** เปลี่ยนชื่อศูนย์ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัต ว์ที่ เหมาะสม   
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพื่อการ
ยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  
เพื่อการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ   
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการดําเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ   
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง  
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพื่อสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา   
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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ตัวอย่างวาระการพิจารณา การเกลี่ยอัตรากําลัง  

วาระที่... เรื่อง การเกลี่ยอัตรากําลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

1. คําขอ 
 กรมปศุสัตว์ขอเกล่ียอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ และปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง เ พ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงาน                
ปศุสัตว์เขต 1-9 ดังต่อไปน้ี 
    1. ขอเกลี่ยอัตรากําลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต       
เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จํานวน 36 ตําแหน่ง 
 2. ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของสํานักงาน        
ปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ     
7ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 27 ตําแหน่ง 

2. เหตุผลความจําเป็น 
          กรมปศุสัตว์มีภารกิจสําคัญที่จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์       
ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่ให้ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกลตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค โดยดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
โครงการ Smart farmer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ความร่วมมือ FTA และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
นโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ การจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดยสํานักงานปศุสัตว์เขต                 
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค                
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี               
จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณา
จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิในเขตพื้นที่ รวมท้ัง ตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน 
สนับสนุนส่งเสริม ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามกฎหมาย 
          กรมปศุสัตว์ จึงเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนช่ือส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ 
กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เ พ่ือประสิทธิภาพใน         
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การบริหารจัดการความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตาม
งาน การให้คําปรึกษาแนะนํา การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมน้ีกรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการ
ภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต     
เพ่ือบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์และระดับกลุ่มจังหวัด และเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (สํานัก/กอง) กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่(ศูนย์/
สถานี/ด่าน) เพ่ือให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนอง
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงฯ ได้พิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่             
16 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต และ      
ให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       
การปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตดังน้ี 
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
          2. ส่วนสุขภาพสัตว์  

3. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
4. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 9 ศูนย์ 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 

          คณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต ได้พิจารณามีมติ              
ให้จัดโครงสร้างอัตรากําลังของยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน 4 ตําแหน่ง โดยให้ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังมาจากส่วน/ฝ่ายภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต ดังต่อไปน้ี 
          1. ตําแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กําหนด ซึ่งจะปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ  
          2. ตําแหน่งผู้ ใ ต้บังคับบัญชา จํานวน 3 ตําแหน่ง โดยจะปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและ          
เกลี่ยอัตรากําลัง มาจากส่วน/ฝ่าย ภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่   
              2.1 ปรับปรุงกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
จํานวน 2 ตําแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ      
ตามท่ีกําหนด ซึ่งจะปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ส่วนส่งเสริมและพัฒนา    
การปศุสัตว์ หรือตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่ายเดิมในแต่ละเขต ทั้ง 9 เขต 
              2.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ    
ปศุสัตว์ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
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3. การวิเคราะห์ 
1. การเกล่ียอัตรากําลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จํานวน 36 ตําแหน่ง เป็นการจัด
ตําแหน่งที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือ ก.พ.ที่ นร1008/ว 17 ลงวันที่ 
2 กรกฎาคม 2552  

2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของสํานักงาน     
ปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 27 ตําแหน่ง อยู่ในอํานาจของ 
อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งของหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน ไม่มีผล     
ในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. อนุมัติเกลี่ยอัตรากําลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขตจํานวน 36 ตําแหน่ง   

2. อนุมัติในหลักการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล และตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 27 ตําแหน่ง    
เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป  

 

(เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจาณาตามทีแ่นบ) 
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วาระที่...... เรือ่ง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ 

1. คําขอ 
 กรมปศุสัตว์ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ จํานวน 27 ตําแหน่ง          
ในตําแหน่งเลขที่และสว่นราชการเดิม ดังน้ี  
 1. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ โดยเปล่ียนช่ือตําแหน่งในสายงานเป็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 ตําแหน่ง 
 2. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง       
ในสายงานเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 9 ตําแหน่ง 
 3. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ในสายงาน
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน 8 ตําแหน่ง 
 4. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ในสายงาน
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน 5 ตําแหน่ง 

(ตามบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งที่แนบ) 

2. เหตุผลความจําเปน็ 
 กรมปศุสัตว์มีภารกิจสําคัญที่จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการ
ปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่ให้ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัย
พัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกลตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย
ดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart 
farmer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ ความร่วมมือ FTA และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ดังกล่าวข้างต้น กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ           
เพ่ือรองรับนโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ          
การจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดยสํานักงาน
ปศุสัตว์เขตซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค                
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี               
จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณา
จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิในเขตพื้นที่ รวมท้ัง ตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน 
สนับสนุนส่งเสริม ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามกฎหมาย กรมปศุสัตว์จึงได้มีหนังสือเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต         
ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนช่ือส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ    
การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐาน 
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การปศุสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ         
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน                
การให้คําปรึกษาแนะนํา การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมน้ีกรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการ
ภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต    
เพ่ือบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด และ  
เป็นตัวเช่ือมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (สํานัก/กอง) กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่ (ศูนย์/
สถานี/ด่าน) เพ่ือให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนอง
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขต
ตามท่ีกรมปศุสัตว์เสนอ และให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง เพ่ือนําไปกําหนดตําแหน่งใน
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขตต่อไป  
            ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
            1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
             2. ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ (Zoning) ที่หมาะสม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
            3. จัดทําสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
            4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
            5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
            6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 
            อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติ
การจัดโครงสร้างอัตรากําลังของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 
4 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 36 ตําแหน่ง โดยให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลัง เพื่อนําไปกําหนด
ตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ีกําหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่ายเดิมในแต่ละเขต      
ทั้ง 9 เขต ดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กําหนดเป็น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ โดยปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ 

2. ตําแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่      
      2.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ หรือ

ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 2 ตําแหน่ง โดยปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว์เขต 

      2.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง          
จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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 พร้อมน้ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายใน   
กรมปศุสัตว์จากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จํานวน 27 ตําแหน่ง เน่ืองจากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     
การปศุสัตว์ต้องปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้ง จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่กําหนด 
 เน่ืองจาก การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          
ของตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และผู้ใต้บังคับบัญชา ตามข้อ 1 
และข้อ 2.1 เป็นการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน อยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ตามหนังสือ ก.พ.ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 กรมปศุสัตว์จึงขอเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพ่ือพิจารณา 

3. การวิเคราะห์ 
 1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงาน       
ปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จํานวน 27 ตําแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น เป็นการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง             
โดยเปล่ียนช่ือตําแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ ซึ่งอยู่ในอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่   
2 กรกฎาคม 2552 
 2. การเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน จํานวน 27 ตําแหน่งดังกล่าว ไม่มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายทาง       
ด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น จึงไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก 

 ทั้งน้ี อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานภายใน        
กรมปศุสัตว์จากตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จํานวน 27 ตําแหน่ง แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 

 

(เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจาณาตามทีแ่นบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากําลงั (ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ภายในกรมปศุสตัว์ 

ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1   สํานักงานปศุสัตว์เขต 1   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1716 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
2 1718 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

3 1719 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

4 1720 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 2   สํานักงานปศุสัตว์เขต 2   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
5 1784 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
6 1786 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

7 1787 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

8 1788 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
9 1860 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
10 1861 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
11 1862 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

12 1808 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

13 1934 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
14 1938 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

15 1939 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

16 1940 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ลําดับที่ 
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
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ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5   สํานักงานปศุสัตว์เขต 5   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
17 2015 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
18 2016 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
19 2017 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

20 1784 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 6   สํานักงานปศุสัตว์เขต 6   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

21 2085 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
22 2086 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
23 2087 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

24 2030 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7   สํานักงานปศุสัตว์เขต 7   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
25 2144 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
26 2147 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

27 2148 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

28 2149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8   สํานักงานปศุสัตว์เขต 8   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
29 2231 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
30 2232 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
31 2233 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        

32 
 

2166 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 9   สํานักงานปศุสัตว์เขต 9   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  

33 2276 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
34 2280 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

35 2281 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
36 
 

2166 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่  
โดยเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงาน กรมปศสุัตว์ 

ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1   สํานักงานปศุสัตว์เขต 1   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1716 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

2 1718 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

3 1719 นักทรัพยากรบุคคล 
 

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 2   สํานักงานปศุสัตว์เขต 2   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
4 1784 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

5 1786 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

6 1787 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   สํานักงานปศุสัตว์เขต 3   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
7 1860 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
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ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

8 1862 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

9 1808 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   สํานักงานปศุสัตว์เขต 4   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

10 1934 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

11 1938 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

12 1940 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5   สํานักงานปศุสัตว์เขต 5   

  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
13 2015 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

14 2017 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

15 1784 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 6   สํานักงานปศุสัตว์เขต 6   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  

16 2085 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

17 2087 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

18 2030 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7   สํานักงานปศุสัตว์เขต 7   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

19 2144 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

20 2147 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

21 2149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8   สํานักงานปศุสัตว์เขต 8   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

22 2231 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

23 2233 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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ลําดับที่ 
ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ส่วนราชการและตําแหน่งที่ขอกําหนดใหม่ 
ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับตําแหน่ง 

24 
 

2166 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 9   สํานักงานปศุสัตว์เขต 9   

  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
25 2276 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ นัก วิ เคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

26 2280 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

นัก วิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

27 
 

2166 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 

นัก วิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ 
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อํานาจหน้าทีข่องสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

117 

1. ศึกษา วิเคราห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุมการป้องกัน การบําบัดโรคสัตว์   
การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
 3. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ประยุกต์ ส่ง เสริม  และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ 
และสุขอนามัยสัตว์ 
 4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
 5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
 6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และ       การให้บริการสุขภาพสัตว์ 
 7. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรงุโครงสร้างใหม่) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         

              
 
 
 
 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน   
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์        
3. ดําเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป   
และการติดต่อประสานงาน 
 

1.  ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ 
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพื้นที่
รับผิดชอบ 
3. จัดทําสถิติข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ใน   
พื้นที่รับผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพื้นที่ 
5.ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ 
6 .เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต
ปศุสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส่วนสุขภาพสตัว์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกําหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
สัตว์ การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุม
การดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    โรคระบาดสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสนุัขบ้า     และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรงุโครงสร้างใหม่) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          

 

 
 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์  รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการดําเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัต ว์  
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์  
3.  ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิ ต  และระบบเศรษฐกิ จ   
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้คําปรึกษา แนะนํา ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

119 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรงุโครงสร้างใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศสุัตว์ที่ 1-9  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7 ศนูย์) 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัต ว์ที่ เหมาะสม   
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพื่อการ
ยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  
เพื่อการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ   
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการดําเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ   
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง  
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพื่อสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา   
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตรากําลงัของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (ก่อนเกลีย่อัตรากําลงั) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9  

ผู้อํานวยการ สูง  - 9 

ขรก.   - 432 
พรก.   - 514 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขรก.   - 35 
พรก. - 31

ส่วนสุขภาพสัตว์ ขรก.   - 53 
พรก. - 70

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขรก.   - 81 
พรก. - 34

นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)    - 17  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก)    - 2 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)       - 9 
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)   - 7 
พรก.                                  - 31  
 

นายสัตวแพทย์ (ชพ)                - 9 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)      - 27 
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                 - 17 
พรก.                                  - 70 

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)        - 2     นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)    - 19     
นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)    - 8     สัตวแพทย์ (อว)                       - 3      
นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)         -5      เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)             - 2  
นักทรพัยากรบุคล (ชก/ชพ)      - 9     เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)         - 16 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)    - 17 
พรก.                                - 34 
 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

 

ขรก.   - 54 
พรก. - 34

นายสัตวแพทย์ (ชพ)               - 9 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)     - 32 
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                - 12 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)    - 1 
พรก.                                 -  34  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 
 

ขรก.   - 143 
พรก. - 246

นายสัตวแพทย์ (ชช)                     - 7      นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)                - 48 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก)                - 1      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)   - 38 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก)   - 16    นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)               - 2 
สัตวแพทย์ (อว)                          - 2       สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                          - 12 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             - 14    นายช่างเทคนิค (ปง/ชง)                     - 3 
พรก.                                       - 246 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1-9 
 

ขรก.   - 57 
พรก. - 99

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)        - 8 
นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)             - 17 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)                 - 2 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)            - 13 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)               - 10 
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)           - 1 
นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)                 - 6 
พรก.                                          - 99 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตรากําลงัของสาํนักงานปศสุัตว์เขต 1-9 (หลังเกลีย่อัตรากําลงั) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9  

ผู้อํานวยการ สูง  - 9 

ขรก.   - 432 
พรก.   - 514 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขรก.   - 35 
พรก. - 22

ส่วนสุขภาพสัตว์ ขรก.   - 53 
พรก. - 70

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขรก.   - 50 
พรก. - 25

นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)    - 12  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก)    - 2 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)       - 9 
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)   - 7 
พรก.                                 - 22  

นายสัตวแพทย์ (ชพ)                - 9 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)      - 27 
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                 - 17 
พรก.                                  - 70 

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)        - 2     นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)    - 19     
นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)    - 8     สัตวแพทย์ (อว)                       - 3      
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)        - 2     เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)        - 16 
 พรก.                                - 25 
   

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 

ขรก.   - 54 
พรก. - 34

นายสัตวแพทย์ (ชพ)               - 9 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)     - 32 
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                - 12 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)    - 1 
พรก.                                 -  34  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 
 

ขรก.   - 143 
พรก. - 246

นายสัตวแพทย์ (ชช)                     - 7      นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)                - 48 
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก)                - 1      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)   - 38 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก)   - 16    นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)               - 2 
สัตวแพทย์ (อว)                          - 2       สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                          - 12 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             - 14    นายช่างเทคนิค (ปง/ชง)                     - 3 
พรก.                                       - 246 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1-9 
 

ขรก.   - 57 
พรก. - 99

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)        - 8 
นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)             - 17 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)                 - 2 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)            - 13 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)               - 10 
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)           - 1 
นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)                 - 6 
พรก.                                          - 99

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขรก.   - 36 
พรก.   - 18

นักทรัพยากรบุคคล  (ชพ)                   - 5 
นักทรัพยากรบุคคล  (ชก/ชพ)              - 9  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)               - 17 
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)               - 5 
พรก. - 18
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1. แบบบรรยายลักษณะงานประเภทอํานวยการ 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่  .................. 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับ...................วิ/ทั่ชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว์และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  2  หนา้ที่ความรับผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   
..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
. 
ส่วนที่  3  หนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก 

ก. ด้านแผนงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
3   

 
ข. ด้านบริหารงาน 
 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
 

2  
3  
4   
5   

ภาคผนวก ค. 
แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน 
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ค. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 2  
3  

 
ง. ด้านการบรหิารทรพัยากรและงบประมาณ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 2  
 
ส่วนที่ 4  คณุสมบัติที่จําเปน็ในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดตา 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 

ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
1. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ระดับที่ต้องการ ..... 
2. ความรู้เรื่องงาน....................... ระดับที่ต้องการ .....  
3. กฎหมายเกีย่วกับ.................... ระดับที่ต้องการ ..... 
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระดับที่ต้องการ ..... 

ทักษะที่จําเป็นในงาน   

1. ทักษะการคาํนวณ  ระดับที่ต้องการ ..... 
2. ทักษะการจดัการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ….. 
2. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ….. 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ….. 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ..... 
5. การทํางานเป็นทีม 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

ระดับที่ต้องการ ..... 
ระดับที่ต้องการ ….. 
ระดับที่ต้องการ ..... 

   8. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์           ระดับที่ต้องการ …..      
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สมรรถนะทางการบริหาร   

1. สภาวะผู้นํา ระดับที่ต้องการ ….. 
2. วิสัยทัศน์ ระดับที่ต้องการ ….. 
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับที่ต้องการ ….. 
4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับที่ต้องการ ….. 
5. การควบคุมตนเอง ระดับที่ต้องการ ….. 
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับที่ต้องการ ….. 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ ….. 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ….. 
3. การดําเนินการเชิงรุก ระดับที่ต้องการ ….. 

ส่วนที่  6  การลงนาม 
ช่ือผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดทํา  ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

2. แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่........................ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับ......................../ทั่ชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่ม................................................................................แล 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ........................ง 

ส่วนที่  2  หนา้ที่ความรับผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   
..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.ส่วนที่  3  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบติัการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
3   

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
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ง. ด้านการบรกิาร 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 2  

ส่วนที่ 4  คณุสมบัติที่จําเปน็ในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
1. ความรู้เรื่องงาน.................... ระดับที่ต้องการ ..... 
2. กฎหมายเกีย่วกับ................ ระดับที่ต้องการ ..... 

ทักษะที่จําเป็นในงาน   

1. ทักษะการคาํนวณ  ระดับที่ต้องการ .....  
2. ทักษะการจดัการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ..... 
2. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ..... 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ..... 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ..... 
5. การทํางานเป็นทีม ระดับที่ต้องการ ..... 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับที่ต้องการ ..... 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับที่ต้องการ ..... 
8. ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ระดับที่ต้องการ ..... 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ..... 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ..... 
3. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ ..... 

ส่วนที่  6  การลงนาม 
 
ช่ือผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดทํา  ................................... 
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3. แบบบรรยายลักษณะงานประเภทท่ัวไป 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่........................ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับ............ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่ม................................................................................แล 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ...............................................ง 

ส่วนที่  2  หนา้ที่ความรับผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   
..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.ส่วนที่  3  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
3   

 

ข . ด้านการบริการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 

 

ค. ด้านการกํากับดูแล (เฉพาะตําแหน่งหัวหน้างาน) 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
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ส่วนที่  4  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
1. ความรู้เรื่องงาน.................... ระดับที่ต้องการ ..... 
2. กฎหมายเกีย่วกับ................. ระดับที่ต้องการ ..... 

ทักษะที่จําเป็นในงาน   

1. ทักษะการคาํนวณ  ระดับที่ต้องการ .....  
2. ทักษะการจดัการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ..... 
2. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ..... 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ..... 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ..... 
5. การทํางานเป็นทีม ระดับที่ต้องการ ..... 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับที่ต้องการ ..... 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับที่ต้องการ ..... 
8. ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ระดับที่ต้องการ ..... 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ..... 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ..... 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับที่ต้องการ ..... 

ส่วนที่  6  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดทํา  ................................... 
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ตารางสรปุผลจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ของสํานักงานปศสุัตว์เขต 

ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

(หัวหน้า) 
 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
 

ตามบัญชีที่แนบ 

ปศุสัตว์เขต 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ผู้อํานวยการ 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

อํานวยการ 
สูง 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 

 

ภาคผนวก ง. 
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ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

วิชาการ 
ชํานาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
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ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 
 

44 
 

45 

ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์

ประเทศ) 
ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์

ประเทศ) 
ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์

ประเทศ) 
ตามบัญชีที่แนบ 

(หัวหน้า) 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

(หัวหน้า) 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์

ประเทศ) 
ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์ 

ประเทศ) 
ตามบัญชีที่แนบ 
(ตน.ยุทธศาสตร์ 

ประเทศ ) 

นายสัตวแพทย์ 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 

นายสัตวแพทย์ 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 

วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป  
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
อาวุโส 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 

ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
 
สว่นมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
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ตารางสรปุผลจํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ของสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด  
 

ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 

14 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

(หัวหน้า) 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

 
ตามบัญชีที่แนบ 

 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้ากลุ่ม) 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้ากลุ่ม) 

ปศุสัตว์จังหวัด 
 
ปศุสัตว์จังหวัด 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
หัวหน้ากลุ่ม 
 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 

ผู้อํานวยการ   
เฉพาะด้าน 
ผู้อํานวยการ   
เฉพาะด้าน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
สัตวแพทย์/ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 

อํานวยการ 
สูง 
อํานวยการ 
ต้น 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
อาวุโส 
 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 

สาํนักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 
สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
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ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
(หัวหน้า) 

ตามบัญชีที่แนบ 
 
 

นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 

กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนา   
สุขภาพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
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ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง 
เลขที ่

ชื่อตําแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ในสายงาน 

ประเภท 
/ระดับ 

สังกัด 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 
 

ตามบัญชีที่แนบ 

นักวิชาการสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์  
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
ปศุสัตว์อําเภอ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นักวิชาการสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์  
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
   
นักวิชาการสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์/ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย์ 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
วิชาการ 
ชํานาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ชํานาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ชํานาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ 
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ตัวอย่างบัญชเีลขที่ตําแหน่งแนบท้ายตารางสรปุผลจํานวนตําแหนง่งาน 
 

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 
ตําแหน่งปศสุตัว์เขต   ระดบัอํานวยการสงู 
ลําดับที ่ ตําแหน่งเลขที ่ สํานักงานปศสุัตว์เขต 

1 1680 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 

2 1732 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 

3 1806 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 

4 1872 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 

5 1953 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 

6 2028 สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 

7 2096 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 

8 2164 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 

9 2246 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 
 

รวม    9    ตําแหน่ง 
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ตําแหน่งสตัวแพทย์  ระดบัชํานาญงาน 
กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสตัว์  สํานกังานปศุสตัว์จังหวัด 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ สํานักงานปศสุตัว์จังหวัด 
1 2301, 2312 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 2361 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

3 2392 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 

4 2414, 2415 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 

5 2422 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 

6 2466 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

7 2790 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 

8 2849, 3172 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

9 3241 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 

10 2580, 2584 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 

11 2630 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

12 2660 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 

13 2696 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

14 2709 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

15 2803 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 2873 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

17 2924 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

18 3031 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

19 3047 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

20 3111 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

21 4069 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

22 3256, 1405 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

23 3340 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู 

24 3347 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

25 3403, 3406 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

26 3510 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

27 3541 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

28 3618 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

29 3672 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 
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ลําดับที ่ ตําแหน่งเลขที ่ สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 
30 3711, 3596 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 

31 3746 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่

32 3815 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง 

33 4774 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

34 3870 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

35 3901 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

36 3940 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

37 3961 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน 

38 3983 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 

39 4002 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 

40 4014 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

41 4504, 4075 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

42 4093 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร 

43 4068, 4071 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

44 4144 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

45 3736, 4219 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

46 4244 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

47 4274 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

48 4324 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

49 4384 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

50 4414 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

51 4427 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 

52 2914 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

53 4350 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

54 4475 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

55 1500 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 

56 4284 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี 

57 4568 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 

58 3604 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

59 4668 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
60 4701 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

 61 1679 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
 

รวม    71    ตําแหน่ง 


