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ก 
ค าน า 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้กับส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่ต่ ากว่ากอง/ส านัก 1-2 ระดับ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ก าหนดว่า “เป็นกลุ่มงานที่เกิดจาก       
การจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิด
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่งประเภททั่ วไป 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 และการจัดแบ่งงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง 
ได้ เห็นชอบด้วยแล้ว” กล่าวคือการจัดแบ่งงานนั้น  ต้องเป็นไปเ พ่ือผ ล ส ัม ฤ ท ธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ               
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐเป็นส าคัญ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด       
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
กรมปศุสัตว์ จึงได้มีการวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจของกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง   
การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ให้มีความเหมาะสมและรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงได้ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่ง          
ส่วนราชการภายในให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน “ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ” เพ่ือรองรับงาน             
ด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์ของประเทศให้บรรลุ    
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมจัดอัตราก าลัง และจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน               
รายต าแหน่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในใหม่ และตรงตามมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์  โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่        
การวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน การก าหนด
ต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน     
รายต าแหน่ง พร้อมแสดงตัวอย่างที่ได้จากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดท าเอกสารรายละเอียดประกอบ   
การพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กรม /อ.ก.พ. กระทรวง รวมทั้ง เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ งาน                 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง   
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และท าให้การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

                                                                                                   คณะผู้จัดท า 
            พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ       

 กรมปศุสัตว์  ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ             
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
ซึ่งให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ     
การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สนับสนุน     
การวิจัยพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้มี      
การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้
การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยก าหนดให้กรมปศุสัตว์มีภารกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน  ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค        
สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   

ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-2565 เป็นกรอบแนวทาง           
ในการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ซึ่งได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2 ช่วงระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” และ
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรน าการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืน
ในตลาดโลก”นอกจากนั้น กรมปศุสัตว์ยังก าหนดแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง
และเป็ดไล่ทุ่ง ยุทธศาสตร์สัตว์ปีก ยุทธศาสตร์สุกร ยุทธศาสตร์กระบือ ยุทธศาสตร์โคนม ยุทธศาสตร์โคเนื้อ 
และยุทธศาสตร์แพะ-แกะ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์เขตเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการ
ผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน 
โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่จ าลองภารกิจของกรมปศุสัตว์ไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ ซึ่งการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์จ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปศุสัตว์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น พร้อมนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์    ได้ออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ  .ศ  .  2557 
โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์  เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้อง               
มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์ เขตและส านักงานปศุสัตว์จั งหวัด         
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ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์ของประเทศ 
ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          
ความไม่ซับซ้อนและประหยัดเป็นหลัก พร้อมจัดอัตราก าลัง และจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในใหม่ และตรงตามมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

แต่เนื่องจากส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีบทบาทภารกิจที่หลากหลาย              
มีกรอบต าแหน่งหลายประเภท หลายสายงาน รวมทั้งการวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน การก าหนด
ต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ตลอดจนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
รายต าแหน่ง เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการด าเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป         
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. ผู้ศึกษา
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงน าเสนอผลงานเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน     
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ อ งค์ความรู้       
ที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงาน       
ในกรมปศุสัตว์ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า 
และท าให้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ 
2. ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงาน             
ปศุสัตว์จังหวัด ครอบคลุมตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ครอบคลุมรายละเอียด ตั้งแต่แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของส านักงาน ก.พ. รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน    
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน การก าหนดต าแหน่ง  การเกลี่ยอัตราก าลัง            
การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่ง ตลอดจนการจัดท า
แบบฟอร์ม และเอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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นิยามศัพท์  

1. การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม เมื่อส่วนราชการมีการปรับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางในการแบ่งส่วนราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ          
มีผลบังคับใช้แล้ว หรือเหตุผลความจ าเป็นส่วนราชการอาจแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ ต่ ากว่า   
ระดับกรม ซึ่งเป็นการแบ่งหน่วยงานภายใต้กอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์     
ในการบริหารงาน 

2. ส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม หมายถึง ส่วนราชการระดับรองลงมาจากกรม มีสายการบังคับ
บัญชาโดยตรงต่อผู้บริหารระดับกรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นงานประจ าตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กรมนั้น ได้แก่ กอง ส านัก ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์ ส านักงาน...เขต/ส านักงาน...ภาค สถาบัน 

3. หน่วยงานที่ต่ ากว่ากอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  หมายถึง หน่วยงานระดับ
รองลงมาจากกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ
กอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง 
หน่วยงานรายงานตรงต่ออธิบดีหรือปลัดกระทรวง 

4. การก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดต าแหน่งให้มีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และ    
เป็นต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้รวมถึงการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเกลี่ย
อัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสาย
งาน และกรณีอ่ืนๆ การก าหนดต าแหน่งต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน และประหยัด
เป็นหลัก  

5. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ลักษณะงานและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่ วนราชการคาดหวังจากงานที่ เน้นบทบาทการปฏิบัติ งานจริงในปัจจุบันและภารกิจ              
ตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจในอนาคตของส่วนราชการ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ผลของการวิเคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นกับองค์กร และช่วยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจว่างานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับความส าเร็จขององค์กรอย่างไร หรือช่วยเพิ่มคุณค่าใดให้แก่องค์กร 

6. แบบบรรยายลักษณะงาน หมายถึง การเขียนลักษณะแบบ Role Profile เป็นการเขียนที่มุ่งสร้าง
ความชัดเจนให้กับบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน มากกว่าการบรรยายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน     
ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และมีทิศทาง   
ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร และจะพัฒนาตนอย่างไร การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
สามารถท าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนั ้น ๆ  นอกจากนี้            
แบบบรรยายลักษณะงานจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลาหรือการฝึกอบรม
อีกด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ.    
โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงาน
เดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่           
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
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8. อ.ก.พ. กระทรวง หมายถึง อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย่อมาจาก อนุกรรมการาราชการ
พลเรือนสามัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง ซึ่งตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (1) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรสหกรณ์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เป็นรองประธาน ผู้แทน ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวง ไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงฯ ไม่เกินห้าคน และเลขานุการหนึ่งคน มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาก าหนด
นโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ.
พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังภายในกระทรวง พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การสั่งให้ออกจาก
ราชการและปฏิบัติการอ่ืนตาม พระราชบัญญัตินี้ 

9. คณะท ำงำนกลั่นกรองเรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน
ของส่วนรำชกำรก่อนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง คณะท างานซึ่งแต่งตั้งโดย     
อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. คัดเลือก    
รองปลัดกระทรวง ผู้แทนส านักงาน ก.พ. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของส่วนราชการที่เสนอ
เรื่องให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา เป็นคณะท างาน โดยมีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้ากลุ่ม
วางแผนอัตราก าลังคน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ      
ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเรื่องการก าหนดต าแหน่งและการก าหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีแนวทางและตัวอย่างในการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ         
กรมปศุสัตว์ ท าให้การด าเนินการปรับปรุโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. เป็นการส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน           
ของกรมปศุสัตว์ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัดและคุ้มค่า และเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ได้ศึกษาแนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเข้าใจ            
ในการด าเนินการ และเพ่ือประกอบการจัดท า ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาและรวบรวม ตามรายละเอียด ดังนี้  

แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ 

1. แนวคิดและหลักการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่ากรม  
1.1 หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 
1.2 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม  
1.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 

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

3. แนวคิดและหลักการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  3.1 แนวคิดเรื่องการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของภาคราชการพลเรือน 
  3.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานใหม่แบบ Role Profile 
  3.3 ขั้นตอนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ก าหนดต าแหน่ง และหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การก าหนดต าแหน่ง 
 1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง 
 2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน 
 3. หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 
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แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ 

1. แนวคิดและหลักการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่ากรม  
             1.1 หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ  

   ส านักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีบทบาทส าคัญในการน า
ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การบริการประชาชนที่ดี และ           
มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในการจัดโครงสร้างของ         
ส่วนราชการตามหลักการบริหารราชการแนวใหม่ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล      
ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญคือ   การก าหนดขนาดขององค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติราชการ ความคุ้มค่าและประหยัด เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง น าไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ส่วนราชการจะน าภารกิจของรัฐ
และนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่วนประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดโครงสร้าง       
ส่วนราชการจะต้องมีความเหมาะสม 
    การจัดโครงสร้างส่วนราชการ (Organization Structuring) หมายถึง การแบ่งกลุ่มงานหรือกลุ่ม
อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานออกเป็นส่วนๆ และในแต่ละส่วนจะแบ่งอ านาจหน้าที่ลดหลั่นกันไปตามล าดับ 
ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยงานที่ต่ ากว่าระดับกอง/ส านัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะมีชื่อเรียกต่างๆ เช่น 
กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และส่วนที่เล็กที่สุดคือ ต าแหน่ง ซึ่งจะประกอบ    
ไปด้วย ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

         1.2 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 
    การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ส่วนราชการโดยทั่วไปสามารถจัด     
กลุ่มงาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
         1) กลุ่มงานหลัก (Line) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานหลัก เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของส่วนราชการ 
         2) กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ (Staff) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และให้ข้อคิดเห็น หรือข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
         3) กลุ่มงานสนับสนุน (Auxiliary) คือ กลุ่มงานช่วยด้านบริการต่างๆ ที่สนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานหลักสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเปรียบเสมือนงานแม่บ้าน เช่น งานบริหารทั่วไป 
งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานคลัง เป็นต้น 
             เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว โดยจะมีส่วนราชการระดับกอง/ส านัก หรือ     
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หากพิจารณาจากหน้าที่     
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้ว สามารถแบ่งได้ว่ากอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ       
เป็นอย่างอ่ืนและหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จัดอยู่ในกลุ่มงานหลัก กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ 
หรือกลุ่มงานสนับสนุน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม มิใช่เป็นการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นการจัดกลุ่มงานภายในกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ รวมทั้ง
ใช้ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลัง (ดังแผนภาพที่ 1) 

 
 
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม  

 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1) ก าหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานให้ชัดเจน ส่วนราชการต้องก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรให้ถูกต้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยด าเนินการ       
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกอง/ส านักหรือส่วน ราชการ           
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นการป้องกัน
ปัญหาความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดระบบงาน และ
กระบวนการบริหารงานให้เหมาะสมชัดเจนด้วย 
     2) การจัดกลุ่มกิจกรรมเพ่ือการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างคล่องตัว    
การจัดกลุ่มกิจกรรมและกระบวนการบริหารของหน่วยงานในส่วนราชการต่างๆ โดยค านึงถึงการประสาน
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ต่อเนื่อง และครบวงจร โดยค านึงถึงความสามา รถ          
การปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการได้อย่างทันต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง    
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
     3 )  การก าหนดขนาดของหน่วยงานให้กะทัดรั ด  คล่องตัว  และเ อ้ือต่อประสิทธิภาพ                  
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งสะดวกต่อการตรวจสอบ ควบคุม ติดต่อ ประสานงาน การก าหนด
ขนาดและโครงสร้างของส่วนราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่อุ้ยอ้าย โดยให้ค านึงถึงการจัดสายการบังคับ
บัญชาที่เหมาะสม ลดความหลากหลายของกลุ่มงานลง ยกเว้นการจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะและวิธีการปฏิบัติ     
ที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) ต่างกัน ซึ่งมีคุณภาพของงานสูงมากและปริมาณงาน
พอสมควร ให้จัดกลุ่มงานรองรับได้ตามความจ าเป็น 

อธิบดี 

รองอธิบดี รองอธิบดี 

กอง กอง ส านัก ส านัก 

ฝ่าย กลุ่ม กลุ่ม ฝ่าย ส่วน ส่วน ส่วน 

    ที่มา :  ส านักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) 
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     4) การจัดระบบบริหารงานให้เอ้ืออ านวยต่อการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจไปยังราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การจัดโครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลางให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
     5) การเสริมสร้างเอกภาพในการบริหารงาน การจัดส่วนราชการให้เป็นกลไกแก่ผู้บริหารในการวาง
นโยบายและแผน การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิบัติราชการ การจัดล าดับความส าคัญของแผนการก ากับ เร่งรัด และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องมีเอกภาพในการบริหารงาน 
     6) การถ่วงดุลอ านาจ การตรวจสอบเท่าที่จ าเป็น ความชอบธรรมในการใช้อ านาจและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้สามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
ทรัพยากร การบริหารเพ่ือให้สามารถเป็นกลไกควบคุมการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
และมีอิสระพอเพียงในการตรวจสอบ ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการชี้ข้อบกพร่องและปัญหาที่พบ           
จากการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    7) การปรับปรุงกระบวนการท างาน การปรับปรุงกระบวนงานให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการท างานให้เหลือเท่าที่จ าเป็น พัฒนาเทคนิควิธีการท างาน และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

    1.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 
   ส านักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า เมื่อส่วนราชการมีการปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามแนวทางในการแบ่งส่วนราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว หรือมี
เหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งเป็นการแบ่ง
หน่วยงานภายใต้กอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้า           
ส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 
     1.1) เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน 
              1.2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความช านาญเฉพาะด้าน 
              1.3) เพื่อให้สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
              1.4) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     1.5) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศ 
              1.6) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
      1.7) เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
  2) เหตุผลความจ าเป็นในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 
               2.1) การจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมไม่เหมาะสม มีความซ้ าซ้อน ท าให้   
การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพ 
      2.2) การปรับบทบาทภารกิจ หรือมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงไป 
      2.3) ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
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      2.4) มีการใช้เทคนิค ระบบ รูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
               2.5) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือนโยบายในการบริหารประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป 
  3) แนวทางในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 
  เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ หรือส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็น        
ที่จะต้องมีการแบ่งหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้กอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน     
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดหน่วยงานดังกล่าว มีแนวทางดังนี้ 
      3.1) การจัดกลุ่มงานต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่สัมพันธ์กัน
หรือคล้ายคลึงกันควรจัดรวมอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานงานและผู้ปฏิบัติงานมีความช านาญในงาน 
ซึ่งจะส่งผลท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในทางกลับกันส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่           
ไม่สัมพันธ์หรือคล้ายคลึงกันก็ควรแยกกัน 
     3.2) หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน โดยพิจารณาว่างานนั้นจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และปริมาณงานสูงมากเพียงพอที่จะจัดเป็นกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ (พิจารณาจากปริมาณงานย้อนหลัง 3-5 ปี หากเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่
อาจใช้ปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า) 
     3.3) ความซ้ าซ้อนของงาน ต้องพิจารณางานนั้นว่ามีความซ้ าซ้อนในหรือระหว่าง กอง/
ส านักหรือไม่ ถ้างานนั้นมีความซ้ าซ้อนกัน ต้องพิจารณาว่างานนั้นควรก าหนดไว้ที่หน่วยงานใดให้ชัดเจน      
การมีงานซ้ าซ้อนจะท าให้เกิดผลเสียหลายประการ ดังนี้ 

   - ท าให้เกิดการแย่งงานกันท าในส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน ท าให้เกิดการขัดแย้งและ        
แตกความสามัคคีกัน 
   - ท าให้เกี่ยงกันท างานหรือละเลยงานในส่วนที่ซ้ าซ้อน และไม่มีใครรับผิดชอบ      
ในส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน และอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่ท าอะไร 
   - เป็นการกระจายทรัพยากรทางการบริหาร ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ 
                      3.4) ความส าคัญของงาน ต้องพิจารณาว่างานนั้นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใดและส่งผลท า
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนราชการหรือเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานนั้นๆ 
              3.5) การจัดระบบงาน เป็นการจัดระเบียบ กระบวนการท างาน และวิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง
ให้มากที่สุด การจ้างให้ เอกชนด าเนินการ การใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น              
การปรับปรุงระบบวิธีการท างาน อาจด าเนินการโดย 
   - การลด ตัดทอน ยุบงานหรือข้ันตอนส่วนที่ไม่จ าเป็นออกไป (Elimination) 
   - การรวมส่วนที่เหลือหรือส่วนที่จ าเป็นเข้าด้วยกัน (Combination) 
   - การล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ (Rearrangement) 
   - การปรับปรุงการท างานให้ง่ายหรือดีข้ึน (Simplification) 
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              3.6) เอกภาพในการบังคับบัญชา การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือ            
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ควรสร้างกลไกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน คนหนึ่งรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว หรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
command) ซึ่งจะช่วยให้การให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ ควบคุม มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ 
      3.7) อัตราก าลัง การจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการระดับกอง/ส านัก หรือ        
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/
ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ควรมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมไม่น้อยและไม่มากจนเกินความจ าเป็น 
เพราะจะท าให้การควบคุม ก ากับ ดูแลงานไม่ทั่วถึง ถ้าเป็นงานที่ปฏิบัติเป็นประจ าหรืองานที่มีแนวปฏิบัติ
ชัดเจนหรือ งานบริการอาจมีจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากได้ แต่ถ้าเป็นงานวิชาการอาจมีจ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากนัก ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับลักษณะงานและปริมาณงาน   
เป็นหลัก โดยในหน่วยงานดังกล่าวควรมีต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 คน โดยเป็นต าแหน่ง
ข้าราชการไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง และอาจมีพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าด้วยก็ได้  

4) ขั้นตอนการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม มีดังนี้ 
     4.1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์การแบ่งหน่วยงานภายใน      
ซึ่งประกอบด้วย 
           - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (เดิมและใหม่) 
                   - การแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก (เดิม) และหน้าทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยงาน 
           - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 
           - แนวนโยบาย ทิศทางท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการ 
           - ระบบงานและกระบวนการ 
           - ปริมาณงาน 
           - อัตราก าลัง 
           - สภาพปัญหาการด าเนินงาน 
                   - ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
              4.2) การวิเคราะห์เพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
ตามหลักการจัดกลุ่มงาน (Grouping of Work) ดังกล่าวข้างต้น โดยอาจท าเป็นตารางเปรียบเทียบการแบ่ง
หน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กลุ่มงานใดที่เพ่ิมขึ้นหรือมีการยุบรวมกลุ่ม หรือยุบเลิก
กลุ่มงานใด โดยต้องระบุเหตุผล พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/กลุ่มงาน/
ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ก าหนดใหม่ให้ชัดเจน 
              4.3) จัดท าบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง        
ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อค าขอ เหตุผลความจ าเป็น รายละเอียดประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์ ข้อเสนอ
เพ่ือพิจารณา 
              4.4) น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ส าหรับต าแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งหมายถึงต าแหน่งหัวหน้าหรือผู้อ านวยการกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ต้องเป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 
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หรือเทียบเท่ากองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และ
การจัดแบ่งงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนั้น ในการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ของส่วนราชการจึงต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมทั้ง
จะต้องเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบด้วย 
     ทั้งนี้  ส่วนราชการอาจมีการตั้ งคณะท างานกลั่นกรอง ซึ่ งประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้แทนส านักงาน ก.พ. และหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ แล้วเสนอ อ.ก.พ. กรม ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นส่วนราชการจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. จัดอัตราก าลัง เป็นการจัดอัตราก าลังตามการแบ่งหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง        
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจน าเสนอทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในและการจัดอัตราก าลังในคราวเดียวกันก็ได้       
ในการจัดอัตราก าลังจะต้องพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน 
     ทั ้ ง นี ้  กรณี  อ . ก .พ .  กระทรวงให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในแล้ว และ        
มีการเกลี่ยอัตราก าลังภายในกรม เพ่ือก าหนดในหน่วยงานที่แบ่งภายในใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนประเภท      
สายงาน และระดับต าแหน่ง ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กรมพิจารณาได้ 
     2. การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ซึ่ งจะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ      
ต าแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ และของกลุ่ม/กลุ่มงาน/
ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นหลัก ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
  5) การก าหนดชื่อและความหมายของหน่วยงานในระดับต่างๆ  
  ส านักงาน ก.พ.ร. (2547) ได้ก าหนดแนวทางการก าหนดชื่อและความหมายของหน่วยงาน
ระดับต่ ากว่ากอง/ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หมายถึง หน่วยงานระดับรองลงมาจากกอง/ส านัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการกอง/ส านัก หรือหน่วยงาน     
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี
หรือปลัดกระทรวง 
  แนวทางการก าหนดชื่อกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน    
ควรก าหนดให้สั้น กะทัดรัด สะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือลักษณะส าคัญๆ ของงานนั้นอย่างชัดเจน ชื่อหน่วยงานนั้นควรเป็นข้อความ ที่สรุปหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานนั้นไว้อย่างสั้นที่สุด เช่น กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันในส่วนราชการต่างๆ ควรใช้ชื่อเหมือนกัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเข้าใจสับสนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกับงาน เช่น กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลัง เป็นต้น 
โดยหน่วยงานระดับต่ ากว่ากอง/ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้า  
ส่วนราชการ อาจมีชื่อเรียก ดังนี้  
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     5.1) กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ส านักงาน คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้านวิชาการหรือ         
กึ่งวิชาการ ปริมาณและคุณภาพของงานสูงมาก แต่ยังมีปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่เพียงพอที่จะจัดเป็น
ส่วนราชการระดับกอง/ส านัก โดยมีหัวหน้าหรือผู้อ านวยการกลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ส านักงาน เป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.2) ฝ่าย คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานประจ า (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับสนุน) เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณและคุณภาพของงานมาก โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.3) ศูนย์ คือ หน่วยงานที่ไปตั้งในพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือท าการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง        
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่จะมีผลต่อการทดลองนั้นๆ โดยมีผู้อ านวยการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.4) สถานี คือ หน่วยงานขนาดใหญ่ซึ่งตั้งสถานที่ท าการในท้องที่ที่ต้องให้บริการ         
ต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นผู้บังคับบัญชา 
     5.5) ด่าน คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจตราตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีหัวหน้าด่าน   
เป็นผู้บังคับบัญชา  
     5.6) งาน คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานประจ า (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับสนุน) เป็นส่วนใหญ่ และมีปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่มากนัก เช่น งานธุ รการ งานห้องสมุด 
เป็นต้น โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา 

6) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง/ส านัก หรือส่วนราชการ       
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  
                   ในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กอง/ส านัก หรือส่วนราชการ         
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราขการ มีแนวทาง ดังนี้  
     6 .1 )  การก าหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบต้องอยู่ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่               
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/ส านัก หรือตามกฎหมายว่าด้วย
อ านาจหน้าที่ของกรมนั้น เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กอง/ส านัก หรือส่วนราขการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
     6.2) ศึกษาวิเคราะห์ว่างานนั้นๆ ประกอบด้วยงานใดบ้าง โดยการก าหนดหน้าที่         
ความรับผิดชอบต้องเขียนหน้าที่หลัก ไม่แยกย่อยมากเกินไป ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน 
     6.3) หน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่ซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
     6.4) ควรเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อๆ งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันควรเขียนไว้ข้อ
เดียวกัน โดยอาจเรียงล าดับตามกระบวนงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือตามล าดับความส าคัญของงาน  

 2. แนวคิดและหลักการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  
 ส านักงาน ก.พ. (2553) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งานเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของงานแต่ละต าแหน่ง และข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์งาน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 

              2.1 แนวคิดในการวิเคราะห์งาน   
     การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชกา ร
คาดหวังจากงานเพ่ือน าเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกต้องและชัดเจน การวิเคราะห์งานที่ดีมิใช่           
การตรวจสอบการท างานของผู้ด ารงต าแหน่งงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ด ารงต าแหน่งงานนั้นๆ 
แต่การวิเคราะห์งานที่ถูกต้องควรตั้งอยู่บนหลักการที่เน้นบทบาทงานจริงในปัจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร์  
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หรือภารกิจในอนาคตของส่วนราชการ ผลของการวิเคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้น
กับองค์กร และช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจว่างานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับความส าเร็จขององค์กรอย่างไร หรืองานนั้นๆ 
ช่วยเพิ่มคุณค่าใดให้แก่องค์กร 
     ในการด าเนินการวิเคราะห์งาน สิ่งที่จะน ามาพิจารณาคือ ตัวงานหรือต าแหน่งงาน ไม่ใช่ตัวผู้ด ารง
ต าแหน่งงานนั้นๆ อยู่ แต่เป็นต าแหน่งงานที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักของงาน       
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

     2.2 องค์ประกอบท่ีใช้ในการวิเคราะห์งาน 
  1) คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของเนื้องาน
นั้นจะวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
     1.1) อ านาจในการท างานด้วยตนเอง เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งดังกล่าวให้อิสระแก่
ผู้ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น การวางแผนในการท างานของตนเอง หรือเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเลือก       
ใช้วิธีต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
     1.2) ความหลากหลายของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าว มีความหลากหลาย
ในเนื้องานมากน้อยเพียงใด 
     1.3) ความส าคัญของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งดังกล่าวมีอิทธิผลต่อชีวิต หรือ    
งานในต าแหน่งอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ผลการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อชีวิต หรืองานของผู้อื่นหรือไม่ 
     1.4) ความเป็นเอกลักษณ์หรือความสมบูรณ์ของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งดังกล่าว
มีความสมบูรณ์ในกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากน้อยเพียงใด 
     1.5) ผลสะท้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวสามารถจัดหาข้อมูลหรือผล
ย้อนกลับได้อย่างไร เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงงาน หรือท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขี้น เช่น ผลของงานที่
ปฏิบัตินั้นสามารถให้ข้อมูลได้โดยตรงถึงประสิทธิภาพของการท างานในเชิงคุณภาพหรือปริมาณได้หรือไม่  
     1.6) คุณลักษณะทางความรู้ เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง      
ความจ าเป็นในการน าความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆ มาประกอบใช้ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผล     
ตามเป้าหมาย 
     1.7) ความซับซ้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งดังกล่าวมีความซับซ้อน หรือ  
ความยากมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ มากน้อยเพียงใดระหว่างการท างาน 
     1.8) การแก้ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ความคิด หรือ
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทาง
ความคิดอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด เช่น การปฏิบัติงานของท่านมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาที่ไม่มีค าตอบ  
ที่ถูกต้องแน่ชัดอยู่หรือไม ่
  2) คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ์ (Social Characteristics) ในการวิเคราะห์
คุณลักษณะงานในเชิงการประสานสัมพันธ์นั้นจะวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
     2.1) แรงสนับสนุนจากสังคม เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวต้องได้รับค าแนะน า
หรือความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องเปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับคนอ่ืนๆ 
ระหว่างการท างานหรือไม ่
     2.2) กระบวนการท างาน หรือการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงาน
ดังกล่าวต้องพ่ึงพาอาศัยกับงานในต าแหน่งอ่ืนๆ หรือได้รับการพ่ึงพาจากต าแหน่งอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด 
นอกจากนั้นยังเป็นการวิเคราะห์ว่างานมีผลกระทบต่องานอ่ืนๆ อย่างไร 
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     2.3) ปฏิสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าว ต้องปฏิสัมพันธ์
และติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กรมากน้อยเพียงใด เช่น การท างานของท่านจ าเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากกับ
บุคคลภายนอกองค์กร ฯลฯ 
     2.4) ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวต้องรับหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 
  3) ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่องาน (work Contest) เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ   
      3.1) ความเหมาะสมต่อสรีระร่างกาย เป็นการวิเคราะห์ว่าการออกแบบงานเน้นให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้ท่าทางท่ีถูกต้องในการท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การจัดต าแหน่ง
ที่นั่งระหว่างปฏิบัติงานมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพ้ืนที่กว้างขวาง มีเก้าอ้ีที่นั่งสบาย หรือการวาง
ท่าทางที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
      3.2) ความต้องการเชิงกายภาพ เป็นการวิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติมีความจ าเป็นต้องท า
กิจกรรม หรือต้องใช้ความพยายามเชิงกายภาพมากน้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรง ความทนทาน
ของร่างกาย เช่น การท างานจ าเป็นต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมาก ฯลฯ  
      3.3) สภาพการท างาน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างานว่ามีอันตรายเสียง
รบกวน ระดับอุณหภูมิ หรือความสะอาดในที่ท างาน ไม่มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ท างาน           
โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุ่นควัน 
      3.4) การใช้อุปกรณ์ในการท างาน เป็นการวิเคราะห์ว่างานจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและหลากหลายมากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติงาน 

    2.3 วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งาน  
             วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งาน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
         1) การสังเกต เป็นการสังเกตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวอย่างงาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ       
การปฏิบัติงาน และการท าบันทึกโดยตรง เช่น การบันทึกภาพ ฯลฯ 
         2) การปฏิบัติงานจริง ให้ผู้วิเคราะห์งานลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จริง         
จากการทดลองปฏิบัติงาน 
         3) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล หรือ การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มซึ่งจะต้องมีผู้ด ารง
ต าแหน่ง หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย 
         4) การบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ เป็นการบันทึกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ผล                                                                                          
การปฏิบัติงานควรได้รับการปรับปรุง หรือมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ รวมถึงการบันทึกบริบทและผลที่เกิดจาก
การกระท าเหล่านั้น 
         5) การจดบันทึกรายวัน เป็นการให้ผู้ครองต าแหน่งจดบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน 
         6) การทบทวนข้อมูลภูมิหลัง เป็นการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลและข้อมูลอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้รวมถึงโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร และคู่มือกระบวนงาน และการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการท างานต่างๆ เช่น มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และผลลัพธ์ของงานที่ส าคัญ
         7) การออกแบบสอบถาม แบบฟอร์มที่วางเป็นโครงสร้างและรายกิจกรรม รวมถึงค าถาม 
ปลายเปิดต่างๆ 
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2.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 
          การวิเคราะห์งานโดยทั่วไปจะด าเนินการเพื่อประโยชน์ในเรื่อง 
      1) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) 
      2) การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 
      3) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะประจ าต าแหน่ง (Job Specification) 
      4) การก าหนดกรอบอัตราก าลัง (Manpower Planning) 
      5) การน าไปใช้ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ       
การประสานและบูรณาการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกขั้นตอน เช่น การคัดสรรบุคลากรเข้าท างาน
สามารถใช้ความชัดเจนจากการวิเคราะห์งานว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอะไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน หรือการฝึกอบรมสามารถใช้การก าหนดความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมจากผลการวิเคราะห์งาน เพื่อการก าหนดหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม 
หรือเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน าหน้าที่รับผิดชอบหลักไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งเพื่อใช้ประเมินความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลได้ เป็นต้น  

ดังนั้นจะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นพ้ืนฐานหลักที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการสร้าง 
ความชัดเจนและเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. แนวคิดและหลักการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description : JD) 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากร

บุคคลตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จนลงมาถึงตัวงานที่บุคลากรนั้นๆปฏิบัติอยู่         
แบบบรรยายลักษณะงาน จึงเป็นเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานต าแหน่งงานหนึ่งๆ        
ในองค์กร รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นของต าแหน่งงานนั้นๆ ด้วย  

     3.1 แนวคิดเรื่องการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของภาคราชการพลเรือน 
              ส านักงาน ก.พ. (2553) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ลักษณะงานของภาคราชการพลเรือนจะตั้งอยู่บน
แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในอนาคต ซึ่งจะเน้นการจัดต าแหน่งโดยใช้ผลสัมฤทธิ์และบทบาทหน้าที่
เป็นตัวน า ดังนั้นงานที่มีหน้าที่หรือผลสัมฤทธิ์เหมือนกันควรน ามารวมกัน หรือสายงานที่มีหน้าที่หรือผลสัมฤทธิ์
ต่างกันควรจะแยกเป็นคนละสายงานแม้จะมีชื่อสายงานเดียวกัน การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานส าหรับ  
แต่ละต าแหน่งงานจะต้องเขียนโดยเน้นองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง กล่าวคือ 

1) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงาน
นั้นจะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่ง อัน เป็น        
การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน 

2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Education and Experience) เป็นการก าหนด
ว่า ต าแหน่งงานนั้นต้องมีคุณสมบัติเชิงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในระดับใดที่จ าเป็นและเพียงพอ            
แก่การปฏิบัติงานประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งต้องไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับในต าแหน่ง 

3) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Knowledge 
Skill and Competencies) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานต่างๆ ต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
เฉพาะแบบใด ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงานที่ดี 
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    การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบจะอ้างอิงจากทฤษฎีของ Charles Handy ว่าด้วยบทบาทหน้าที่
ประจ าต าแหน่งงานในองค์กรโดย Handy เปรียบเทียบงานในองค์กรว่าเปรียบเสมือนรูปโดนัท โดยวงกลม     
ในเป็นแก่นหน้าที่หลักที่ผู้ด ารงต าแหน่งต้องปฏิบัติ แต่ถึงแม้ผู้ด ารงต าแหน่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว        
จนครบถ้วนแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่องค์กรคาดหวังมากกว่านั้น อ งค์ก รยังคาดหวังให้ปฏิบัติงานในส่วนวงกลม        
รอบนอกด้วย (ตัวอย่าง เช่น งานในโครงการพิเศษ งานตามกลยุทธ์หรืองานของหน่วยงาน) ข้อที่ยากก็คือ    
งานในวงกลมรอบนอกนี้ยังไม่มีการระบุโดยแจ้งชัด เพราะหากได้มีการระบุโดยแจ้งชัดแล้วงานเหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่วงกลมในไป วงกลมนอกนี้เอง คือ อาณาบริเวณพ้ืนที่ว่างที่องค์กรคาดหวังว่า
บุคลากรทั้งหลายจะด าริริเริ่มก าหนดงานขึ้นเองแล้วลงมือปฏิบัติ หากกระท าได้ดังนี้ ในไม่ช้าหน้าที่งานต่างๆ    
ก็จะเกิดความชัดเจนกลายเป็นพ้ืนที่ในวงกลมในแผ่ออกจนครอบคลุมเต็มวงกลมรอบนอกทั้งหมด 
    ในโลกปัจจุบันวงกลมรูปโดนัทเช่นนี้ในองค์กรต่างๆ มีพ้ืนที่ส่วนวงกลมในใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อน  
วงกลมในที่ขยายใหญ่เช่นนี้ ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งย่อมหมายถึงว่าความต้องการผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีศักยภาพสูงขึ้นนั้นเอง การเขียนงานแบบ Role Profiling จีงเป็นการเขียนที่มุ่งสร้างความชัดเจน
ให้กับบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน (Roles) มากกว่าการบรรยายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน         
(ดังแผนภาพที่ 2) 
 

 

                        ภาพที่ 2 การเขียนงานแบบ Role Profiling ของ Charles Handy 

จากทฤษฎีของ Charles Handy  นั้น  จึงเสนอให้มีการเขียนงานและขอบเขตความรับผิดชอบ      
ที่จ าเป็นในงานตามภารกิจปัจจุบัน (เพ่ือเป็นการสะท้อนการท างานตามภารกิจขององค์กร) และหน้างาน        
ที่เหมาะสม ครอบคุลม และมีความชัดเจน ของแต่ละต าแหน่งที่อิงทิศทางในอนาคตของ ส่วนราชการ        
(เพ่ือเป็นการสะท้อนภาพตามยุทธศาสตร์ขององค์กร)  

 

    ที่มา : ส านักงาน ก.พ. (2553) 
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 3.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานใหม่แบบ Role Profile  
    การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะท าให้ส่วนราชการได้ประโยชน์ ดังนี้ 
      1) การออกแบบต าแหน่งงานที่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการขององค์กร  
      2) ท าให้มีความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งงาน ที่มีรายละเอียดมากกว่า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Specification)  
      3) ใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลควรจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อะไร 
(Contributions) และท าอย่างไรจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์นั้น (Competencies) เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
การบรรลุการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
      4) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประสานและบูรณาการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล     
ทุกขั้นตอน (ดังแผนภาพที่ 3) เช่น การคัดสรรบุคลากรเข้าท างานก็สามารถใช้ความชัดเจนจากแบบบรรยาย
ลักษณะงานว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะอะไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสม
กับงาน หรือการฝึกอบรมก็สามารถใช้การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน เพ่ือไปก าหนดหลักสูตรการพัฒนา หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานก็สามารถน าหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักไปก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับต าแหน่งเพื่อใช้ประเมินความส าเร็จของบุคคลได้ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์งานกระบวนการการท าความเข้าใจงาน 

การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานนั้นจะเป็นพ้ืนฐานหลักที่ให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้           
ในการสร้างความชัดเจนและเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบของส่วนราชการได้          
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 ที่มา :  ส านักงาน ก.พ. (2553) 
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3.3 ขั้นตอนการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
         ขั้นตอนและกระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน สามารถแบ่งได้ 7 ขั้นตอนใหญ่ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน เป็นขั้นตอนในการก าหนดคณะท างานและการวางแผนกระบวนท างาน
และเวลาที่ใช้ทั้งหมดเพ่ือจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน คณะท างาน ควรประกอบด้วย 1) หัวห น้า          
ส่วนราชการผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นประธานคณะท างาน         
2) หัวหน้าหน่วยงานหรือข้าราชการในส่วนราชการนั้นตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน 
เป็นคณะท างาน และ 3) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการเป็นเลขานุการ โดยคณะท างานชุดนี้ควรมีบทบาทในการดูภาพรวมของการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และการก ากับติดตามให้งานเป็นไปตามแผนที่เลขานุการคณะท างานเสนอ หลังจากนั้นให้ทาง
เลขานุการของคณะท างานวางแผนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน โดยอาจก าหนดกิจกรรมและเวลา
ด าเนินการอย่างน้อยตามกระบวนการหลักๆ ของการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานนี้ก็ได้ 

ขั้นตอนที่  2 การเก็บข้อมูลทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการน ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ในสายงานที่ต้องการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานมาประกอบการเขียน  เนื่องจากการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานที่ดีควรจะต้องอิงระดับมาตรฐานขั้นต่ าจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงาน และโครงสร้างระดับ    
ชั้นงานใหม่ของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งแบ่งเป็น     
4 ประเภท ดังนี้ 

1) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม และต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 

2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมและต าแหน่ง
อ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ 
ก.พ. ก าหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

4) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

นอกจากนั้นการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานควรจะอิงจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                 
ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเก็บยุทธศาสตร์
และภารกิจของหน่วยงานที่ต้องการจะจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน โดยอาจอ้างอิงจากภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีของหน่วยงานที่จัดท าขึ้นตามค ารับรองของ ก.พ.ร.  

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดจ านวนต าแหน่งที่ต้องเขียนทั้งหมด ให้ส่วนราชการนับจ านวนต าแหน่งงาน     
ที่ต้องเขียนในแต่ละหน่วยงาน โดยในการนับลักษณะงานนั้นควรมีข้อในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1) สายงานชื่อเดียวกันและอยู่ในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน แต่มีลักษณะงานแตกต่างกัน         
ในเนื้อหาสาระของงาน โดยไม่ใช่การมอบหมายงานให้แต่ละบุคคล ให้มีการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน  
แยกออกเป็น 2 ต าแหน่งงาน 
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2) สายงานชื่อแตกต่างกันแต่ท างานเหมือนกันในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกันให้เขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน แต่อาจมีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน โดยในอนาคตอาจดูว่าควรมี
การก าหนดชื่อสายงานเป็นสายงานเดียวกันหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามหากชื่อสายงานเดี ยวกันแต่ท างาน
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะอยู่ในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน ก็ให้แยกเขียนงานที่แตกต่างกัน เช่น 
ลักษณะงานของงานหนึ่งท างานนโยบาย แต่อีกงานหนึ่งท างสานสนับสนุนหรืองานบริหารทั่วไป ถ้าเป็นเช่นนี้   
ให้แยกเป็น 2 แบบบรรยายลักษณะงาน เพ่ือง่ายต่อการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ เป็นต้น 

3) กรณีเป็นงานในภูมิภาค ซึ่งมีชื่อสายงานเดียวกันในส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน แต่อยู่คนละ
พ้ืนที่ให้พิจารณาว่ามีภารกิจ ยุทธศาสตร์หรือปริมาณงานที่ต้องด าเนินการหรือให้บริการหรื อก ากับติดตาม
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่ (ถ้าใช่) ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานที่แตกต่างกันนั้นตามความแตกต่าง
ในหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว 

เมื่อก าหนดจ านวนต าแหน่งและระดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการเก็บข้อมูล
ภารกิจของแต่ละส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่จะเขียนทั้งหมดในแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่ผ่านมาเพ่ือประกอบในการพิจารณาเขียนแบบบรรยายลักษณะงานในรูปแบบใหม่ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลจากการท างานจริง เป็นส่วนส าคัญที่สุดในการจัดท าแบบบรรยาย  
ลักษณะงาน เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจริงในสภาพปัจจุบันจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ด ารง
ต าแหน่ง ซี่งในการเก็บข้อมูลอาจท าได้หลายวิธี เช่น 

1) การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับงานที่มีกิจกรรมทางกายภาพที่สามารถมอง
ได้ชัดเจน โดยการสังเกตอาจไม่เหมาะสมกับงานที่ไม่สามารถมองเห็นการกระท าได้อย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมที่
ต้องใช้ความคิด 

2) การสัมภาษณ์ตัวแทนหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ( Interview) เป็นวิธีการที่ เหมาะสมกับ            
การวิเคราะห์งานในต าแหน่งระดับสูงๆ โดยผู้วิ เคราะห์งานอาจนัดเวลาสัมภาษณ์ หรือร่างแบบบรรยาย   
ลักษณะงานเบื้องต้นของต าแหน่งดังกล่าวก่อน จากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บได้ ในขั้นตอนที่ 2-3 ที่ผ่านมา หลังจาก
นั้นอาจจะเริ่มตั้งค าถามเปิด (Open-ended Question) ดังนี้ 

    2.1) ท าอะไร หมายถึง สิ่งที่ต าแหน่งงานดังกล่าวต้องท าให้บรรลุผล 
              2.2) ท าอย่างไร หมายถึง จะสามารถท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างไร 

    2.3) ท าท าไม หมายถึง เหตุใดต าแหน่งงานดังกล่าวจะต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานนี้ด้วย 
    2.4) ด้วยคุณสมบัติใด หมายถึง ต าแหน่งดังกล่าวต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือ

สมรรถนะในด้านใด 
โดยผู้วิเคราะห์งานอาจคอยตรวจสอบกับผู้ด ารงต าแหน่งงานในขณะที่สัมภาษณ์ป็นระยะๆ ว่าสิ่งที่

เข้าใจนั้นถูกต้องหรือมไม่ ซึ่งอาจท าได้โดยการถามค าถามต่อเนื่องจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนของงาน หรือ
สามารถตอบได้ว่าลักษณะงานที่จะเขียนนั้นมีความแตกต่างกับงานอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง ขั้นตอนการสัมภาษณ์นี้มี
ข้อดี คือ ได้รายละเอียดที่ชัดเจนของงานอย่างมาก และเกิดความเข้าใจในงานสูงสุด อย่างไรก็ดีการสัมภาษณ์นี้
มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา ทั้งเรื่องการนัดหมาย และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานให้เสร็จทันเวลา        
หากส่วนราชการมีจ านวนงานเยอะมาก 

3) การส่งแบบสอบถาม (Questionaires) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์งานที่มีเป็นจ านวน
มากๆ และมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน โดยกระบวนการอาจท าได้ด้วยการส่งแบบสอบถามมาตรฐานไปยัง
ตัวแทนหรือผู้ครองต าแหน่งต่างๆ แล้วให้ส่งกลับมาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะท างาน วิธีนี้มีข้อดี  คือ  



 

 

20  

ประหยัดกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่มีข้อเสียเรื่องผู้ด ารงต าแหน่งอาจขาดความเข้าใจเรื่องประโยชน์และวิธีการ
กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนั้นในทางปฏิบัติการส่งแบบสอบถามนั้นจะท าให้หน่วยงาน การเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท างานยากขึ้นในการติดตามให้มีการส่งแบบสอบถามกลับคืน 

4) การจัดสัมมนาเพ่ือจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Seminar) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ                                                 
การวิเคราะห์งานจ านวนมากเช่นเดียวกับแบบสอบถาม อย่างไรก็ดีกระบวนการนี้จะเพ่ิมกระบวนในการอธิบาย
หรือชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการวิเคราะห์งานและจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานที่ละเอียดกว่าการส่ง
แบบสอบถามเท่านั้น  

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)                                                                                              
เมื่อเก็บข้อมูลในการท างานจริงจากทางใดทางหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ก็ให้น าข้อมูลเหล่านั้น มาวิเคราะห์และจัดท า
แบบบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกต าแหน่งในส่วนราชการ ขั้นตอนนี้อาจจะ
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 คือ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง/ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้วิเคราะห์งาน และเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม     
ที่ก าหนดไว้ก็ได้ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ของคณะท างานหรือผู้แทนจากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี  มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบการให้ข้อมูล  
ของผู้ด ารงต าแหน่งว่าได้วิเคราะห์งานตามมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ดังนี้ 

1) มาตรฐานของการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน/ต าแหน่งงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้องและไม่เป็นไปในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน 

2) แบบบรรยายลักษณะงานที่ผู้ด ารงต าแหน่งให้ข้อมูล อาจจะท าไม่ถูกต้อง โดยอาจเป็นการอิงงานที่
ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่ได้วิเคราะห์งานของต าแหน่งงานนี้อย่างถูกต้อง ซึ่งในระยะยาว   
อาจส่งผลต่อผู้ด ารงต าแหน่งคนใหม่ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งงานนี้ต่อไป 

3) การน าแบบบรรยายลักษณะงานไปเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ท าได้โดยยาก 
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานเดียวกันในส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ 7 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนจะน าแบบบรรยาย
ลักษณะงานไปใช้จริ ง  เมื่ อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงานเรียบร้อยแล้ว              
จะต้องด าเนินการยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานโดยหัวหน้างานของผู้ด ารงต าแหน่งงาน โดยหน่วยงาน      
การเจ้าหน้าที่หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลน าเสนอแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่งที่ได้จัดท าเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการกอง/ส านักทั้งหมด     
เพ่ือยืนยันหรือปรับแก้ก่อนน าไปใช้จริง 

ประเด็นในการพิจารณาว่าแบบบรรยายลักษณะงานใช้ได้หรือไม่นั้นมีกระบวนการตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นนั้นมีเนื้อหาสาระและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เกินหรือขาดภารกิจใดไปบ้าง 

2) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นสะท้อนงานในปัจจุบันและงานในอนาคตของงานในก ากับดูแล
ของท่านในฐานะผู้บริหารหน่วยงานหรือต าแหน่งงานนั้นหรือไม่ 

3) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นเป็นข้อมูลเฉพาะตัวงานไม่ได้ใช้ศัพท์เฉพาะหรือไม่ใช่ตัว
ผู้ปฏิบัติงานใช่หรือไม่ 

4) แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นนั้นมีความกระชับและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือผลงานหรือไม่ 
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5) เนื้อหาตลอดการบรรยายลักษณะงานมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
6) ลักษณะงานที่ เขียนขึ้นมีความสอดคล้อง กับเนื้อหาค าบรรยายลักษณะงานอ่ืนๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกันกับงานที่น ามาวิเคราะห์หรือไม่ 
หากผู้อ านวยการกอง/ส านักท่านใดไม่เห็นด้วยกับแบบบรรยายลักษณะงานใดก็ให้ด าเนินการแก้ไข

เฉพาะลักษณะงานของต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง หลังจากนั้นให้น าค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะต่างๆ                                                                                                                                                                                                
จากผู้อ านวยการกอง/ส านัก ไปปรับแก้เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ. 
กรม ให้รับทราบและน าไปใช้ประกอบการเชื่อมโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ ของส่วนราชการต่อไป 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน   
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องส าคัญ ได้แก่  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้กับส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่ต่ ากว่ากอง/ส านัก 1 ระดับ โดยได้ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2552 และหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ก าหนดว่า   
“เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงาน
ต่างๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 
34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานนั้น อ.ก.พ. 
กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว”   

นอกจากนี้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง   
ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการ เ พื่อ ให้         
การก าหนดต าแหน่งและจัดต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง 
การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ

ระดับต าแหน่ง) จากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่งภายในกระทรวง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้ 

   1.1 ภารกิจและปริมาณงานของส่วนราชการที่ต าแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลง หรือหมดความจ าเป็น 
และส่วนราชการที่จะเกลี่ยอัตราก าลังไปก าหนด มีภารกิจและปริมาณที่ เ พ่ิมขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดเจน            
หรือมีเหตุผลความจ าเป็น โดยได้มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของงาน 

   1.2 ไม่เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคไปก าหนดเป็นต าแหน่งและอัตราเงินในราชการบริหารส่วนกลาง เ ว้นแต่กรณี          
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของส่วนราชการที่เป็นสาระส าคัญ และไม่กระทบต่อการบริการประชาชน  
ในส่วนภูมิภาค 
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   1.3 การเกลี่ยอัตราก าลัง ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษ ขึ้นไป และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโส ขึ้นไป จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข      
การก าหนดต าแหน่งในแต่ละกรณี โดยจะต้องน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาด้วย 

ส าหรับการเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่งภายในกรม กรณีที่
ผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน 
การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานจากสายงานหนึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่ง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข ดังนี้ 
    2.1 เป็นสายงานที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

ของส่วนราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง และมีเหตุผลความจ าเป็น 
ที่ส าคัญ   

    2.2 ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานที่สงวนไว้เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 
    2.3 ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ         

ทางการแพทย ์
    2.4 การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานให้ด าเนินการได้เม่ือเป็นต าแหน่งว่าง 
    2.5 การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน กรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งให้ด าเนินการได้ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่ง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่                                           
ผู้ด ารงต าแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

    2.6 กรณีเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ที่มีผลเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการ 
ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก โดยค านวณจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่น ามายุบ 
จะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการก าหนดต าแหน่งนั้นๆ โดยใช้ตารางแสดงค่าตอบแทน
เฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชพลเรือนตามประเภทและระดับต าแหน่ง และหากเป็นต าแหน่งที่มีเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าวรวมเป็นค่าใช้จ่ายในค่าตอบแทนเฉลี่ยด้วย เพ่ือควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

3. หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 
   3.1 กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด  และอ าเภอใหม่ 

หากเป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่าง    
ส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
อ.ก.พ. กรม ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จัดต าแหน่งที่มีอยู่ เดิมของ                                                                                          
ส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 

   3.2 กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอ าเภอใหม่ 
หากเป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่าง     
ส่วนราชการภายในกรม โดยเป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
ด าเนินการจัดต าแหน่งของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังนี้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

- กฎกระทรวงแบ่งส่วน 
  ราชการ (เดิมและใหม่) 
- โครงสร้างการแบ่ง 
  หน่วยงานภายในเดิม 
- หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
  ของหน่วยงานเดิม 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กับกรมปศุสัตว ์
- ภารกิจ นโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ และ  
  แผนงาน/โครงการ 
  ของกรม 
- นโยบาย ยุทธศาสตร ์
  กระทรวง 
- ข้อมูลปริมาณงาน 
  ย้อนหลัง 3 ป ี
- โครงสร้างอัตราก าลัง 
  เดิมของหน่วยงาน 
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

- วิเคราะห์ บทบาท 
ภารกิจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ
โครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายใน เพื่อ
จัดแบ่งกลุ่มงานภายใน 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  การแบ่งหน่วยงาน 
  ภายในเดิมและ 
  การแบ่งหน่วยงาน 
  ภายในใหม่ 
- จัดท ารายละเอียด 
  หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
  ของหน่วยงานใหม่ 
 
 

- หัวข้อค าขอ 
- เหตุผลความจ าเป็น 
- รายละเอียดประกอบ 
  การพิจารณา 
- การวิเคราะห ์
- ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
- น าเสนอ อ.ก.พ.กรม 
  พิจารณาเห็นชอบ 
  ก่อนเสนอวาระส่ง  
   อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณา 
 
 
 
 

- น าเสนอคณะท างาน 
  กลั่นกรองของกระทรวง 
  พิจารณาเห็นชอบ 
  ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.  
  กระทรวง  
- เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
  พิจารณาอนุมตั ิ
 
 
 

- ก าหนดต าแหน่ง 
  และจัดอัตราก าลังของ 
  กลุ่มงานใหม ่
- การเกลี่ยอัตราก าลัง 
  ภายในหน่วยงาน 
  โดยไมเ่ปลีย่นประเภท 
  สายงาน และระดับ 
  ต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
  กรมพิจารณา 
- การเกลี่ยอัตรก าลัง 
  ภายในหน่วยงาน 
  โดยเปลีย่นประเภท  
   สายงาน และระดับ 
  ต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
  กระทรวง พิจารณา 
  
 
 

การจัดอัตราก าลัง 
การจัดท า 

แบบบรรยายลักษณะงาน 

- จัดท าแบบบรรยาย 
  ลักษณะงานรายต าแหน่ง 
  เสนอ อ.ก.พ.กรม 
  พิจารณา 
   
 
 

      ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  

กรมปศุสัตว์ศึกษา วิเคราะห์  บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์             
จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมปศุสตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้กรมปศุสัตว์มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและ
นโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปศุสัตว์  รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ              
ด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรคสารตกค้าง และ  
สารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และแผนแม่บท
ด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-2565 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศและเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ได้ก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2 ช่วงระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 มีวิสัยทัศน์         
“เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-
2565 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรน าการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก” นอกจากนั้น กรมปศุสัตว์ 
ยังก าหนดแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง ยุทธศาสตร์สัตว์ปีก 
ยุทธศาสตร์สุกร ยุทธศาสตร์กระบือ ยุทธศาสตร์โคนม ยุทธศาสตร์โคเนื้อ และยุทธศาสตร์แพะ-แกะ เพ่ือให้  
การผลิตปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ตลอดจนนโยบาย  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart Famer และ Smart officer การจัด 
Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของ
กรมปศุสัตว์ที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  

ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานส าคัญของกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด กรมปศุสัตว์  
จึงได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์เขต และคณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะท างาน 
คณะท างานประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนา    
พันธุ์สัตว์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย    
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบงานและอัตราก าลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับบทบาทภารกิจการแบ่งโครงสร้าง
ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ   
ของกรมปศุสัตว์และสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์         
ของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ของกรมปศุสัตว์ และฝ่ายเลขานุการคณะท างาน จะต้องศึกษา รวบรวมข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับราย
ละอียดข้อมูลเบื้องต้นและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือน า เสนอและชี้แจงแก่
คณะท างานให้มีความเข้าใจและทราบความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตลอดจน
แนวคิดหรือหลักการในการด าเนินการ ซึ่ งรายละเอียดข้อมูลที่ จะต้องศึกษาเ พ่ือน ามาประกอบ                 
การวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ประกอบด้วย 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
3. โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบเดิมของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ 
6. ภารกิจ นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 
7. นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. ข้อมูลปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้ง แผนงาน/โครงการ ของส านักงานปศุสัตว์เขตและ

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
9. โครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
10. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบของ ก.พ. ที่เก่ียวกับแนวทางในการแบ่งหน่วยงานภายในของ

ส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่ง การวิเคราะห์งาน การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นต้น 

   การศึกษารายละเอียดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคุลม ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยงของภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์และของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน           
ปศุสัตว์จังหวัด   
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมร่วมกับคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงาน    
ปศุสัตว์เขต และคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงาน         
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทางส าหรับ
วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มงานภายใน และจัดท ารายละเอียดลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานทีก่ าหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เหมาะสมกับลักษณะงาน คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเดิม หน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในและภารกิจเดิมและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่า ส านักงาน 
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ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณภาพงาน         
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระส าคัญ โดยมีภารกิจเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ต้อง
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ซึ่งให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ      
ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและ     
กลไกตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
กระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกในการขยายสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลาย   
ของพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ    
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ ไก่และเป็ด ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           
ในการด าเนินงานโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
โครงการ Smart Famer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส านักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในเขตพ้ืนที่ 
รวมทั้งตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน สนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามกฎหมาย และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานที่จ าลองภารกิจของกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ในส่วนภูมิภาค          
ทั่วประเทศ จ านวน 76 แห่ง จึงเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพ่ือรองรับงานด้านยุทธศาสตร์ 
ปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งต้องบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ 
รวมทั้ง ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านปศุสัตว์
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน       
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
การปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต และ “กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติม
ขึ้นในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือรองรับนโยบายและงานด้านยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมศักยภาพ        
ด้านการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และบูรณาการ
งานยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ และเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการแบ่งงาน        
ตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านคุณภาพและมาตรฐาน   
การปศุสัตว์ และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้สรุปผลการจัดท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและ
การแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขต 

โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การบริหาร งานบุคคล การติดต่อ
ประสานงานและงานสถิติข้อมูล 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนงานงบประมาณ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์        
3. ด าเนินการบริหารงานบุคคล
ทั่วไปและการติดต่อประสานงาน 
 

 
 

ตัดงาน สถิติข้อมูล การจัดท าแผนงาน  
และการเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไปอยู่กับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่จัดตั้งใหม่ เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน 

- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย
ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการ 
พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้าน  
ปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสม    
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรใน
เขตพ้ืนที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติ
ด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 

จัดตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับงานด้าน
ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในมิติเชิงนโยบาย 
(Agenda)  มิติเชิงภารกิจ (Function)   
มิติเชิงพื้นที่ (Area) มิติเชิงรายสินค้า 
(Community) และเขตเศรษฐกิจ      
ด้านปศุสัตว์ (Zoning) ในระดับจังหวัด 
ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด 
โดยเป็นตัวเชื่อมโยงบูรณาการงานระหว่าง
ภารกิจส่วนกลาง (ส านัก /กอง) กับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ (ศูนย์/สถานี/ด่าน)  โดยท างาน
ประสาน สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของ     
การด าเนินงาน       
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โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

ส่วนป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบ
วิธีการพัฒนา และก าหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ การ
ควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 

"ภารกิจคงเดิม" 

เปลี่ยนชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจด้าน
สุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ความชัดเจนในการถ่ายทอด
ภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่
ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน การให้
ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน 

ส่วนรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้า  
จากการปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจ
รับรองและควบคุมการด าเนินงาน
ตามกฎหมายและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ 
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 

"ภารกิจคงเดิม" 

เปลี่ยนชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ความชัดเจนในการ
ถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน     
การให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหา   
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
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โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

เกี่ยวกับการปศุสัตว์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจ
รับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์
เกี่ยวกับระบบการผลิต และระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสม  
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สาธิต และให้ค าปรึกษา แนะน า 
ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนา         
การปศุสัตว์ 

 

"ภารกิจคงเดิม" 

เปลี่ยนชื่อส่วน ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ        
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค 
การติดตามงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(9 ศูนย์) 
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่
เหมาะสมทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ 
และการปศุสัตว์เพ่ือการยังชีพ     
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง 
การบูรณาการองค์ความรู้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านการปศุสัตว์ที่
เหมาะสม 
 

ศูนยวิ์จัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ที่ 1-9     

 
"ภารกิจคงเดิม" 

เปลี่ยนชื่อส่วนงาน ให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และสอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่ม
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค 
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม
การติดตามงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า
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
โรคและเป็นที่ปรึกษา สนับสนุน
การด าเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยโรคขั้นต้นของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์
การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ภายในประเทศและการส่งออก
รวมทั้ง สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ 
เพ่ือสุขอนามัยการผลิตและผู้บริโภค 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์
และสุขอนามัยการผลิตสินค้า     
ปศุสัตว์อย่างครบวงจรในพ้ืนที่     
ที่รับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัย  ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา            
การสัตวแพทย์ (7 ศูนย์) 

 
"ภารกิจคงเดิม" 

- 
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 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
76 จังหวัด 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนงาน งบประมาณ เร่งรัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
76 จังหวัด 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี งบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งาน
ติดต่อประสานงานทั่วไป 

 
 

 
ตัดงาน สถิติข้อมูล การจัดท าแผนงาน  
และการเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไปอยู่กับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่จัดตั้งใหม่ เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน 

 

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน
และงบประมาณด้านการพัฒนา 
ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศักยภาพการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
2. จัดท า ปรับปรุงฐานข้อมูล    
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์        
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
การปศุสัตว์อย่างทั่วถึง 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ แผนงานในพ้ืนที่ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์ 

จัดตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับงานด้าน
ยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ซึ่งต้อง
บูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์   
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขต   
ปศุสัตว์ และเพ่ือขับเคลื่อน สนับสนุน 
ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยด าเนินการวิเคราะห์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด การจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้สมบูรณ์ 
การเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/
แผนงาน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ การได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่าง
ประเทศ (FTA) 
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โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบริการประชาชน    
ในการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาจัดท า
นโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป 
6. การปฏิบัติงานเพ่ือเตรียม   
ความพร้อมรองรับผลกระทบ   
จากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อ
ลดการเสียเปรียบทางการค้า 
7. ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมาย     
ว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ
มอบอ านาจ 
2. ด าเนินการจัดท าแผนและ
ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุข
ศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ 
การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  
และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 
 

"ภารกิจคงเดิม" 

เหมือนเดิม 
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โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
และกฎหมายอ่ืนตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ
ติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่าน
การรับรอง ควบคุมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม
และสินค้าปศุสัตว์แก่ส านักงาน  
ปศุสัตว์อ าเภอ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์   

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า       
ปศุสัตว์ 

 

"ภารกิจคงเดิม" 

เหมือนเดิม 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและ
ประยุกตเ์ทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสม    
ที่จะน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่  
2. วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ จัดระบบ
เขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ 
ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้ง  
ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว์ประยุกต์ 
3.  ก าหนดกลยุทธ ์มาตรการ แผน
และแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง และให้ค าปรึกษา 
แนะน าเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
การปศุสัตว์  

 

"ภารกิจคงเดิม" 

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม ให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ คือ กลุ่มภารกิจ       
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
เพ่ือประสิทธิภาพในด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์
เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์        
ที่เหมาะสมให้แก่เกษตกรในพ้ืนที่       

 



 

 

34 

โครงสร้างและภารกิจเดิม โครงสร้างและภารกิจที่เสนอใหม่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงใหม่ 

4. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การบ ารุงพันธุ์สัตว์ การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
5. ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ แผนงาน/งบประมาณ 
(ก ากับ ดูแลงาน/โครงการตาม
พระราชด าริ และโครงการพิเศษ) 

  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
1.  ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย  
การบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม     
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ 
การผสมเทียม สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

 

"ภารกิจคงเดิม" 

ให้มี ฐ านะเป็นส่ วนราชการบริหาร     
ส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ ไม่มีการแบ่ง
งานภายใน 

 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด    
ดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ในการน าไปประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าวาระการพิจารณา ที่จะแสดงให้เห็น
ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะกรมปศุสัตว์จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน     
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมจัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์จัดอัตราก าลัง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหน้าที่          
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนการวิเคราะห์งานเพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานต่อไป         
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าวาระการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง   
 เป็นการจัดท าบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เนื่องจาก   
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการ จะต้องเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง            
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น การจัดท ารายละเอียดวาระการพิจารณา ได้แก่ หัวข้ อค าขอ เหตุผล      
ความจ าเป็น รายละเอียดประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์ และข้อเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้ง การจัดท า
เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ จึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

 การจัดท าวาระการพิจารณา เพื่อน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วย 
 1. หัวข้อค าขอ ในการด าเนินการจัดท าวาระการพิจารณาให้ระบุชื่อในหัวข้อค าขอ การขอปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมเปรียบเทียบ
โครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ก าหนดไว้เดิมกับโครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ก าหนดใหม่ โดยสรุป         
และระบุภารกิจของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่   
 2. เหตุผลความจ าเป็น เป็นการระบุเหตุผลความจ าเป็นและการจัดท ารายละเอียดประกอบ      
การพิจารณาในการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงส านักงานปศุสัตว์ เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีภารกิจ หน้าที่          
ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น และความส าคัญของงานเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่เพ่ือรับผิดชอบงานนั้น ซึ่งจะส่งผลท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์    
ของกรมปศุสัตว์ หรือนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือการแบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2       
มาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนเหตุผลและความจ าเป็น และจัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

   1) แผนภูมิโครงสร้างกรมปศุสัตว์ 
      2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  
      3) อ านาจหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
      4) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
      5) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม)่ 
 3. การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน  
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ส านักงาน ก.พ. ก านด ดังนี้  
    3.1 เป็นไปตามแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมและ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด 
      3.2 การปรับปรุงโครงสร้างภายในส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นการ
ปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน มีการปรับบทบาทภารกิจ หรือขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เป็นการสรุปข้อเสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 
และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา  
 

 
 

เอกสารแนบท้าย 
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 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
เมื่อคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์เขต และคณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง    
การแบ่งหน่วยงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์ เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด          
เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับบทบาทภารกิจการแบ่งโครงสร้างภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์และสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป    
ซึ่งจากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ เห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน          
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์   
และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต และ “กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      
การปศุสัตว์” เพ่ิมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าวาระการพิจารณา               
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป (ดังตัวอย่างวาระพิจารณาในภาคผนวก ก. หน้า 86-101)          

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา   
 หลังจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงโครงการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว จึงเสนอวาระการพิจารณา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต จ านวน 9 เขต และวาระการพิจารณา เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งก่อนจะเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะท างานกลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง     
โดย อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ว่าการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังวัดที่เสนอ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุ โส ส าหรับ
ต าแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งหมายถึงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ต้องเป็นกลุ่มงานที่เกิดจาการจัดแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม                  
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และพิจารณาว่าการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในดังกล่าว 
เป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดนี้แล้ว จึงจะน าเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดต่อไป 

  ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตามท่ีเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดอัตราก าลัง เกลี่ยอัตราก าลังภายในส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือน าไป
ก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในใหม่ที่เพ่ิมขึ้น 
 2. จัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานหรือด าเนินการเกี่ยวกับ    
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอน      
การปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์”      
ที่ได้จากการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์หน่วยงานอื่นต่อไป (ดังแผนภาพที่ 5) 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์” 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

- วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจกรมปศุสัตว์ เพื่อ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่ ว ย ง า นภ า ย ใน ขอ งหน่ ว ย ง า น  ใ ห้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานที่ เปลี่ยนแปลงไปของ    
กรมปศุสัตว์ 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่จะ
ด าเนินการปรับปรุง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย งานที่ จ ะปรั บปรุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะท างาน 

 
2 
 
 
 
 
 

 - วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่จะปรับปรุง เพื่อจัดแบ่งกลุ่มงาน
ภายใน 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่  
- จัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใหม่ 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย งานที่ จ ะปรั บปรุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะท างาน 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- จัดท ารายละเอียดค าขอการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดกลุ่มงาน
ภายในใหม่ และการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่ งหน่ วย งานภายในใหม่ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
- น าเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอวาระส่ง อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 
เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง 

การแบ่งหน่วยงานภายใน 

การวิเคราะห ์
เพื่อการแบ่งกลุ่มงานภายใน 

จัดท าวาระการพจิารณา 
เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

น าเสนอ อ.ก.พ. 
กรมปศุสัตว์ 

 

   เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
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“กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์” (ต่อ) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- จัดส่งค าขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายใน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่อคณะท างานกลั่นกรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เ ง่ือนไขการ
ก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด
ก่อนเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- จัดส่งค าขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
เห็นชอบต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- คณะกรรมการกลั่นกรอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลั งของ     
กลุ่มงานใหม่ 
- การเกลี่ยอัตราก าลังภายในหน่วยงานโดย
ไม่ เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา 
- การเกลี่ยอัตราก าลังภายในหน่วยงานโดย
เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ เสนอ 
อ .ก .พ .  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณา 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่ ว ย งานที่ จ ะปรั บปรุ ง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน / คณะท างาน 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองของ 

 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ การจัดอัตราก าลัง / การจัดท าแบบ 
บรรยายลักษณะงาน จะท ากระบวนการใดก่อน 
หรือจัดท าพร้อมกันก็ได ้

 
- จัดท าแบบบรรยายลักษณะงานราย
ต าแหน่งเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- จัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังต่อ อ.ก.พ. 
กรมปศุสัตว์ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
- เสนอแบบบรรยายลักษณะงาน ต่อ อ.ก.พ.
กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้แบบบรรยายลักษณะงาน 
 
หมายเหตุ รายละเอียดตขั้นตอนที่  5 - 6 
ตามกระบวนการจัดอัตราก าลัง และการ
จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

การจัดอัตรก าลัง 

การจัดท าแบบบรรยายลัษณะงาน 

อนุมัติการเกลี่ยอัตรก าลัง/
แบบบรรยายลักษณะงาน 

น าเสนอคณะท างาน
กลั่นกรองของกระทรวง
เกษตร 

   ไม่เห็นชอบ 
   เห็นชอบ 

น าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาอนุมตัิ 

 

   อนุมัต ิ   ไม่อนุมัต ิ
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
เพ่ือก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 

การจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณา อนุมัติ            
ให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด               
มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังนี้ 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ เพื่อก าหนด 
  ต าแหน่ง และจัดอัตรา 
  ก าลัง เพื่อน าไปก าหนด 
  ต าแหน่งในส่วนราชการ 
  ที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้น 
  ใหม่ ให้สอดคล้องกับ 
  บทบาทภารกิจ หน้าท่ี 
  ความรับผดิชอบ และ 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
  โดยเกลีย่อัตราก าลัง 
  ภายในระหว่าง 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต/ 
  ส านักงานปศุสัตว ์
  จังหวัด 

- การเกลี่ยอัตราก าลัง 
  ภายในระหว่าง 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต/ 
  ส านักงานปศุสัตว ์
  จังหวัด โดยไม่เปลี่ยน 
  ประเภท สายงาน และ 
  ระดับต าแหน่ง 
- การเกลี่ยอัตราก าลัง 
  ภายในระหว่าง 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต/ 
  ส านักงานปศุสัตว ์
  จังหวัด  โดยเปลีย่น 
  ประเภท สายงาน และ 
  ระดับต าแหน่ง 
 

- หัวข้อค าขอ 
- เหตุผลความจ าเป็น 
- การวิเคราะห ์
- ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
- รายละเอียดประกอบ 
  การพิจารณา 
 
 
 
 
 

- น าเสนอ อ.ก.พ. กรม 
  พิจารณาอนุมตัิการเกลี่ย 
  อัตราก าลังภายในระหว่าง 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต/ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  โดยไมเ่ปลีย่นประเภท  
  สายงาน และระดับต าแหน่ง 
- น าเสนอ อ.ก.พ. กรม 
  พิจารณาเห็นชอบการเกลีย่ 
  อัตราก าลังภายในระหว่าง 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต/ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
  โดยเปลีย่นประเภท สายงาน 
  และระดับต าแหน่ง ก่อน  
  น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
  พิจารณา 
  อนุมัติ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 

ตามที่กรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
การปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต และ“กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศารปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้น
ในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือรองรับนโยบายและงานด้านยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมศักยภาพด้านการ
จัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ การสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และบูรณาการงาน
ยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตปศุสัตว์ รวมทั้ง ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านปศุสัตว์บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล  และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน   
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ และให้กรมปศุสัตว์พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง
เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในหน่วยงานที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์เขต และคณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลัง    
เพ่ือน าไปก าหนดในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศdารปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยได้พิจารณาก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต มีบทบาทภารกิจด้านงาน

ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในมิติเชิงนโยบาย (Agenda)  มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพื้นที่ (Area) มิติเชิงราย
สินค้า (Community) และเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับ
กลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์  รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดท าสถิติข้อมูล
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ จะเห็นว่า 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขตจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ       
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ และงานบริหารทรัพยkกรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง จัดท าระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด คณะท างานฯ จึงพิจารณาให้มีอัตราก าลังข้าราชการ 4 อัตรา ให้ปรับปรุง
ต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังมาจากส่วน/ฝ่าย ภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ต าแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต  ก าหนด
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับช านาญ
การพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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            1.2 ต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
        1) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 2 ต าแหน่ง          
ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ 
        2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 1 ต าแหน่ง ให้เกลี่ยอัตราก าลัง
มาจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีบทบาทภารกิจด้านงาน
ยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งต้องบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และเขตปศุสัตว์ สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป้ าหมายของกรมปศุสัตว์
บรรลุผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพ้ืนที่  จัดท า ปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานในพื้นที่ รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการ
พัฒนาปศุสัตว์ จะเห็นว่า ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ เชิงยุทธศาสตร์ มีการบูรณาการ
งานของกลุ่มงานและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภายในจังหวัด ทั้งภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการผลิตสัตว์ และมีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้การพัฒนาปศุสัตว์ใน
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ก าหนด คณะท างานฯ จึงพิจารณาให้มีอัตราก าลัง 5 อัตรา ให้ปรับปรุงต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังมาจาก 
กลุ่ม/ฝ่าย ภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     2.1 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนด
ต าแหน่งเป็นประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ต าแหน่ง
สัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
(ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ) 
     2.2 ต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ต าแหน่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ดังนี้ 
          1) ข้าราชการ 2 ต าแหน่ง โดยเกลี่ยอัตราก าลังจากกลุ่ม/ฝ่าย ภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ได้แก่ ต าแหน่งด้านสุขภาพสัตว์ (นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์) 1 ต าแหน่ง และต าแหน่ด้านส่งเสริม        
การปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล) 1 ต าแหน่ง 
         2) พนักงานราชการ 2 ต าแหน่ง ได้แก่  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิ วเตอร์                  
1 ต าแหน่ง และต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ต าแหน่ง 

         ทั้งนี้ การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยได้
ก าหนดเงื่อนไขการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับอาวุโส (หัวหน้า) ซึ่งเป็นกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน  
ว่า “การปฏิบัติงานต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง”  
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ขั้นตอนที่ 2 การเกลี่ยอัตราก าลัง 

 1. การเกลี่ยอัตราก าลัง เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต การด าเนินการ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1.1 การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) ภายในระหว่าง ส่วน/ฝ่าย ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ตามที่คณะท างานฯ ได้พิจารณาจัด
ให้มีอัตราก าลังข้าราชการ 4 อัตรา ในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต     
โดยก าหนดเป็นต าแหน่งหัวหน้างาน 1 ต าแหน่ง ให้เกลี่ยต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล          
ระดับช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ต าแหน่ง         
ให้เกลี่ยต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ หรือ ระดับช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หากส านักงานปศุสัตว์เขตใด มีต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ไม่ครบ 3 ต าแหน่ง ให้เกลี่ยเพ่ิมจากต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ    
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         
การปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง จ านวน 36 
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 18  

ตัวอย่างการจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
 โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ล าดั
บที ่

ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1860 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

2 1861 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

3 1862 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

  ฝ่ายบริหารทัว่ไป     
4 1808 นักจัดการงาน

ทั่วไป 
นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
5 1934 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

6 1938 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
หรือช านาญ
การพิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

7 1939 นักทรัพยากร
บุคค 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

8 1940 นักทรัพยากร
บุคคลล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 
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   1.2 เนื่องจากคณะท างานฯ ได้พิจารณาก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ และก าหนด
ต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 2 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญ
การ โดยให้ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ       
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือจากต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้มี       
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากต าแหน่ง           
นักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน      
๒๗ ต าแหน่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน แต่ไม่ได้ปรับปรุง     
การก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงไม่ต้องน า
ต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงต าแหน่งโดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน
อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน       
พ.ศ. 2551 มาตรา 16  

ตัวอย่างบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1860 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

2 1862 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

3 1808 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
4 1934 นักทรัพยากร

บุคคล 
นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

5 1938 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ   
หรือช านาญ
การพิเศษ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

6 1940 นักทรัพยากร
บุคคล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

นักวิ เคราะห์
นโยบายและ
แผน 

นกัวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 
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2. การเกลี่ยอัตราก าลัง เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่งในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด การด าเนินการ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

    2.1 การเกลี่ยอัตราก าลังต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ต าแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 2 ต าแหน่ง และ
พนักงานราชการ 2 ต าแหน่ง มีวิธีการเกลี่ยต าแหน่ง ดังนี้ 

         1) ข้าราชการ 2 ต าแหน่ง ใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง  จากกลุ่ม/ฝ่ายอ่ืนภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด         
เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 
18 คณะท างานฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง ดังนี้ 
                      1.1) การเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือน) ต้องไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน 
และระดับต าแหน่ง และก าหนดให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
                      1.2) เกลี่ยอัตราก าลังจากกลุ่มงานภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก่อน โดยพิจารณาจาก
จ านวนข้าราชการในแต่ละกลุ่มงานเป็นล าดับแรก หากมีอัตราก าลังเท่ากันจะพิจารณาจากกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เรียงตามล าดับ ทั้งนี้ 
หลังจากเกลี่ยอัตราก าลังแล้วแต่ละกลุ่มงานจะต้องเหลืออัตราก าลังอย่างน้อย 2 อัตรา 
                      1.3) หากไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังจากลุ่มงานได้ เนื่องจากกลุ่มงานมีอัตราก าลังเพียง      
2 อัตรา ให้พิจารณาเกลี่ยจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีอัตราก าลัง 3 อัตราก่อน หากมีอัตราก าลังเท่ากัน    
จะพิจารณาจากคา่งานที่ได้จากการวิเคราะห์งานในการจัดโครงสร้างส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในปี 2549 

ทั้งนี้ ถ้าภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีเฉพาะส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีอัตราก าลัง        
2 อัตรา และมีความจ าเป็นต้องเกลี่ยอัตราก าลัง จะพิจารณาจากค่างานที่ได้จากการวิเคราะห์ค่างานในการจัด
กรอบโครงสร้างส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในปี 2549 ประกอบกับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน  
ปศุสัตว์อ าเภอ 

2) พนักงานราชการ 2 ต าแหน่ง ใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง ซึ่งอยู่ในอ านาจของอธิบดี       
กรมปศุสัตว์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน และระดับต าแหน่ง จังหวัดละ 2 ต าแหน่ง 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 152 ต าแหน่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45 

ตัวอย่างบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ล าดั
บที ่

ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 
 

2301 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ     
2 2312 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
3 2361 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์    
4 3187 เจ้าพนักงาน

สัตวบาล 
เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงิห์บุร ี   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงิห์บุร ี   
  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
5 2415 สัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
สัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออินทร์บุร ี   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
6 2414 สัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
สัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื

ช านาญงาน 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  

151 4478 เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

152 2627 เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ทั่วไป ปฏิบัติงานหรอื
ช านาญงาน 

              2.2 การเกลี่ยอัตราก าลังต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 76 ต าแหน่ง ใช้วิธีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่ง    
ในสายงานและระดับต าแหน่ง จากประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ          
เป็นประเภททั่วไป ต าแหน่งสัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส และในการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง      
ในสายงาน และระดับต าแหน่ง จากต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ เป็นต าแหน่งสัตวแพทย์/
เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส มีผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมสูงขึ้นต าแหน่งละ 7,510 บาท ต้องน า
ต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพ่ือให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้น จ านวน 21 ต าแหน่ง การปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังกล่าว          
เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงต าแหน่งโดยเปลี่ยน
ชื่อต าแหน่งในสายงานอยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 16  

 
 



 

 

 

ตัวอย่างบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
หมายเหต ุชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
เฉลี่ย 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
เฉลี่ย 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์    
1 2297 นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุร ี    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุร ี     
  ฝ่ายบริหารทัว่ไป    กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์     
2 2332 นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส     
  ฝ่ายบริหารทัว่ไป     กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์     

76 4748 นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

31,250 หัวหน้ากลุ่ม สัตวแพทย์/ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ทั่วไป อาวุโส 38,760 (1) 

  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์          
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ล าพญากลาง          

77 2812 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน 

27,280      (2) 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุร ี          
  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าปล้อง          

97 363 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน 

27,280      (2) 

             
   รวม 97 ต าแหน่ง   2,950,480  รวม 76 ต าแหน่ง   2,945,760  
             

หมายเหต ุ (1) ต าแหน่งที่น ามาก าหนดปรับปรุงต าแหน่ง 
 (2) ต าแหน่งที่น ามายุบเลิกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าวาระการพิจารณา และรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 เป็นการจัดท าบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ.กรมศุสัตว์ และ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เนื่องจากการพิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรม และการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง             
อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ การจัดท ารายละเอียดวาระ         
การพิจารณา ได้แก่ การจัดท าหัวข้อค าขอ เหตุผลความจ าเป็น การวิเคราะห์ และข้อเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้ง 
จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ จึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

 การจัดท าวาระการพิจารณา ประกอบด้วย 
 1. หัวข้อค าขอ ในการด าเนินการจัดท าวาระการพิจารณาให้ระบุชื่อในหัวข้อค าขอ การเกลี่ยอัตราก าลัง
เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต และการเกลี่ย
อัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อม
ให้ระบุรายละเอียดของการขอเกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ต าแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ และระบุรายละเอียดการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด โดยเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์  
 2. เหตุผลความจ าเป็น  เป็นการระบุเหตุผลความจ าเป็นและการจัดท ารายละเอียดประกอบ           
การพิจารณาในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง และการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่ง         
ในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
การปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเกลี่ยอัตราก าลังระหว่าง         
ส่วนราชการภายในส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวด และการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในหน่วยงานที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ในขั้นตอนที่ 1 และการเกลี่ยอัตราก าลัง           
ในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนเหตุผลและความจ าเป็น  และจัดท ารายละเอียดประกอบ        
การพิจารณา  
 เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

  2.1 บัญชีรายแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่
เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

  2.2 บัญชีรายแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลัง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

  2.3 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2.4 แผนภูมิโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ความรับผิดขอบของแต่ละกลุ่มงานของส านักงานปศุสัตว์

เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ 
             2.5 แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานปศุสัตว์เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด(ก่อนเกลี่ย
อัตราก าลัง) 
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  2.6 แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานปศุสัตว์เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (หลังการเกลี่ย
อัตราก าลัง) 
 3. การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ว่า การเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลัง
ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ เป็นไป
ตามหลักเณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ดังนี้  
             3.1 การเกลี่ยอัตราก าลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลังภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่าง        
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ซึ่งเป็นการจัดต าแหน่ง     
ที่มีอยู่ เดิมของกรมปศุสัตว์ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ อยู่ ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์            
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
             3.2 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายใน  
เพ่ิมขึ้นใหม่ ของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่าง        
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ซึ่งการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ถ้าไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์        
ไม่ต้องน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก แต่ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ที่มีผลเป็นการเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จะต้อน าต าแหน่ งว่างที่มีเงินมายุบเลิก เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย         
ด้านบุคลากรไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เป็นการสรุปข้อเสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 
และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา  
 เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์แล้ว กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนด
ต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด            
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท า
วาระการพิจารณา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก
และน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป (ดังตัวอย่างวาระการพิจารณา              
ในภาคผนวก ข. หน้า 102-122) 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ อ.ก.พ. กรม / อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา   
 การจัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่  
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด การด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติว่าการเกลี่ยอัตราก าลังที่เสนอ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ส าหรับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  ได้ก าหนด    
ไว้ว่า “การปฏิบัติงานก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า  4 ต าแหน่ง   
โดยเป็นต าแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง” และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ส าหรับ 
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ต าแหน่งหัวหน้างานส าหรับกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน ได้ก าหนดไว้ว่า “การปฏิบัติงานต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง” และพิจารณาว่าการเกลี่ยอัตราก าลัง
ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณของกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และ     
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเดิมที่ได้ไปเกลี่ยอัตราก าลังมา 
 2. จัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง      
ซึ่งเป็นการขอเกลี่ยอัตราก าลังด้วยวิธีการปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง จะต้องน าเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบ ว่าการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงาน      
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่มีผลในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ และต้องน า
ต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพ่ือให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ เมื่อ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง)    
เพ่ือก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) ดังกล่าว ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง    
จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ของกรมปศุสัตว์” และ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) “กระบวนการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ของกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการด าเนินการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) เพ่ือก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ
ที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังภาพท่ี 7 และภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) 

โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งของกรมปศุสัตว์” 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1 

 
 

  

- วิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งและจัด
อัตราก าลังในส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพิ่มขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยเกลี่ยอัตราก าลังภายในระหว่าง
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   
 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ลี่ ย
อัตราก าลัง / คณะท างาน 

2  - การเกลี่ ยอั ตราก าลั งภายในระหว่ า ง      
ส่ วนราชการที่ แบ่ งภายใน เพิ่ มขึ้ น ใหม่       
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ต าแหน่ง 
- จัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ย
อัตราก าลัง  (ตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน 
และระดับต าแหน่ง กรมปศุสัตว์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ลี่ ย
อัตราก าลัง / คณะท างาน 

3  - จัดท ารายละเอียดค าขอเกลี่ยอัตราก าลัง  
เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่
แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
 

4  - จัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังเพื่อน าไป
ก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพิ่มขึ้นใหม่ โดยไเปลี่ยนประเภท สายงาน 
และระดับต าแหน่ง น าเสนอ อ.ก.พ.กรม   
ปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตราก าลัง
ของส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

5  - อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์อนุมัติ โครงสร้าง
อัตราก าลังของส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพิ่มขึ้นใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 

 วิเคราะห์  
เพื่อก าหนดต าแหน่งและ 

จัดอัตราก าลัง 

การเกลี่ยอัตราก าลัง 

จัดท าวาระและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา 

น าเสนอ อ.ก.พ. 
กรม พิจารณาอนุมัต ิ

 

อนุมัติ 
การเกลี่ยอัตราก าลัง 
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดอัตราก าลัง (เกลี่ยอัตราก าลัง) 

โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งของกรมปศุสัตว์” 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1 
 

 
 

  

- วิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งและจัด
อัตราก าลังในส่วนราชการที่แบ่งภายใน
เพิ่มขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยเกลี่ยอัตราก าลังภายในระหว่าง
ส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ลี่ ย
อัตราก าลัง / คณะท างาน 

2  - การเกลี่ ยอั ตราก าลั งภายในระหว่ า ง      
ส่ วนราชการที่ แบ่ งภายใน เพิ่ มขึ้ น ใหม่       
ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง          
โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ
ต าแหน่ง 

- จัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
ในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ จ ะ เ ก ลี่ ย
อัตราก าลัง / คณะท างาน 

3  - จัดท ารายละเอียดค าขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง  เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่ง
ในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
 

4  - จัดส่งค าขอการการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่ง น าเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 
- จัดส่งค าขอการการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่ ง  ที่  อ .ก .พ .กรมป ศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบแล้ว น าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

5  - อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติ
โครงสร้างอัตราก าลังของส่วนราชการที่แบ่ง
ภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
- อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 วิเคราะห์  
เพื่อก าหนดต าแหน่งและ 

จัดอัตราก าลัง 

การเกลี่ยอัตราก าลัง 

จัดท าวาระและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา 

น าเสนอ อ.ก.พ. 
กรม พิจารณาเห็นชอบ 

 

อนุมัติ 
การเกลี่ยอัตราก าลัง 

น าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาอนุมตัิ 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งของส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ สามารถสรุปได้ตามภาพ ดังนี้ 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน 
ก.พ. และของ    
กรมปศุสัตว์ 
   มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในสายงาน
ของส านักงาน ก.พ. 
  การก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเปน็
ของส านักงาน ก.พ. 
และของข้าราชการ
กรมปศุสตัว ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
    อ านาจหน้าที่    
ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ 
    หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
หน่วยงานตาม   
โครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของส านักงาน
ปศุสตัว์เขตและส านกังาน
ปศุสัตว์จังหวัด  
    นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ  
แผนงาน/โครงการ
ของกรมปศุสัตว ์

- แต่งตั้ง
คณะท างาน 
เพื่อจัดท าแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
ของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและ
ส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด 
- จัดท าแนวทาง
การเขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน 
 

- นับจ านวน
ต าแหน่งงาน   
ของส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 
- นับจ านวน
ต าแหน่งงาน 
ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 
 
 

- ช้ีแจงแนวทาง 
การเขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน 
- กิจกรรมการ
เขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
โดยให้ผู้แทน
ของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและ
ส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด
เขียนแบบ
บรรยาย
ลักษณะงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
จริงของแต่ละ
ต าแหน่ง 
 
 
 

- น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะหบ์ทบาท
และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
ต าแหน่งงาน     
ในแต่ละระดับ  
เพื่อจัดท าร่าง
แบบบรรยาย
ลักษณะงานให้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุก
ต าแหน่งของเขต
และจังหวัด และ
สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
และโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 
 
 

- จัดส่งร่างแบบ
บรรยายลักษณะ
งานให้เขตและ
จังหวัดพิจารณา
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ  
แต่ละต าแหน่ง
งาน ให้ครอบคลุม
ภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ครบถ้วนสมบรูณ ์
- เสนอ อ.ก.พ.
กรม พิจารณา
เห็นชอบ และ
ประกาศใช้   
แบบบรรยาย
ลักษณะงาน  
   
 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน  
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน    

ปศุสัตว์จังหวัด เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรายต าแหน่งต่าง ๆ โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่       
ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มงานตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบและโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ที่ปรับปรุงใหม่ กรมปศุสัตว์จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขต
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะท างาน คณะท างานประกอบด้วย 
ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้จัดท าแบบฟอร์มและแนวทางการเขียน     
แบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เป็นการเขียนลักษณะงานแบบ Role Profile   
เป็นการเขียนที่มุ่งสร้างความชัดเจนให้กับบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานมากกว่าการบรรยายหน้าที่
เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
แต่ละต าแหน่งงาน และมีทิศทางว่าจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร การมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชาสามารถท าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง  เพ่ือน าเสนอและชี้แจงแก่คณะท างานให้มีความเข้าใจและทราบวิธีการและขั้นตอนการเขียน     
อย่างละเอียด โดยการจัดท าแบบฟอร์มและแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         
ได้อ้างอิงจากคู่มือการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ส านักงาน ก.พ. (2553) ได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
แบบบรรยายลักษณะงาน โดยก าหนดให้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย 6 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 

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

     ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
   ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
   ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
   ส่วนที่ 6 การลงนาม 
การจัดท าแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

แบ่งตามประเภทต าแหน่ง ได้ดังนี้ 
   1.1 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทอ านวยการ 
   1.2 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ  
   1.3 แบบบรรยายลักษณะงานประเภททั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค. หน้า 123-129) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
                                                            ต าแหน่งเลขที่........................ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  .............................................................................นัและแผน 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน   .............................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ   ประเภทวิชาการ  ระดับ......................................./ทั่ชาการ ร 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   .............................................................................และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่ม......................................................................แล 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปศุสัตว์เขต/ปศสุัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ านวยการ ระดับ........................ง 

ส่วนที่  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
.............................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. การปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 
3   

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1  ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 
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   2. แนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จากแบบฟอร์มการเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ได้อย่างถูกต้อง 
จึงได้จัดท าค าอธิบายรายละเอียดแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเขียนข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ให้กรอกข้อมูลทั่วไปของต าแหน่งในส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์ม โดยใส่เลขที่ต าแหน่งตามบัญชีก าหนด

ต าแหน่งของกรมปศุสัตว์ แล้วใส่ชื่อต าแหน่ง ประเภท ระดับ และสายงานรวมถึงชื่อหน่วยงานและกลุ่มงาน     
ที่สังกัด และต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง และประเภทและระดับของผู้บังคับบัญชา 
 
 

ส่วนที่ 4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัตติรงตามคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 

1. ความรู้เรื่องงาน....................                            ระดับที่ต้องการ..... 
2. กฎหมายเกี่ยวกับ.................                             ระดับที่ต้องการ..... 

  

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการค านวณ                                         ระดับที่ต้องการ..... 
2. ทักษะการจัดการข้อมูล                                   ระดับท่ีต้องการ.... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                ระดับที่ต้องการ.....  
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                ระดับที่ต้องการ..... 
 สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                         ระดับที่ต้องการ..... 
 2. บริการที่ดี                                                 ระดับที่ต้องการ..... 
 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                  ระดับที่ต้องการ..... 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม     ระดับที่ต้องการ..... 
 5. การท างานเป็นทีม                                        ระดับที่ต้องการ..... 
 6. ความใฝ่รู้รอบด้าน                                        ระดับที่ต้องการ..... 
 7. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง              ระดับท่ีต้องการ..... 
 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                 ระดับที่ต้องการ..... 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. การคิดวิเคราะห์                                          ระดับที่ต้องการ..... 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน             ระดับที่ต้องการ..... 
 3. การมองภาพองค์รวม                                     ระดับที่ต้องการ.....  

ส่วนที่  6  การลงนาม 
                                           
                                                 ช่ือผู้ตรวจสอบ ................................ 
                                                 วันท่ีได้จัดท า.................................... 
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ส่วนที่ 2 การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป จะต้องเป็นประโยคท่ีกระชับและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์หลักๆ ของ

ต าแหน่งงานโดยรวม สรุปและรวมเนื้อหาทั้งหมดสามส่วนเข้าด้วยกัน นั่นคือ 
1. ผู้ด ารงต าแหน่งงานดังกล่าวมีหน้าที่ท าอะไรโดยสรุป 
2. หน้าที่นั้นมีความยากง่ายและเผชิญปัญหามากน้อยเพียงใด 
3. หน้าที่ดังกล่าวส่งผลกระทบอะไรหรือให้ผลส าเร็จอะไรกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชน หรือ

ประเทศชาติโดยรวม 

มาตรฐานการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  มีดังนี้ 

ประเภทและระดับชั้นงาน ค าจ ากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน...............(ชื่อลักษณะงาน)    
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ใน .............    
(ชื่อสังกัด) เพ่ือ.........................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน       
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้าน..............(ชื่อลักษณะงาน)    
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก ใ น ….............(ชื่ อ สั ง กั ด )               
เพ่ือ ............................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ 
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานด้าน...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยากใน ..........(ชื่อสังกัด) เพ่ือ...............(ใส่ผลส าเร็จที่
ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือระเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
 

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานค่อนข้างสูงด้าน............(ชื่อลักษณะงาน) ในการแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยากมากใน.............(ชื่อสังกัด) เพ่ือ...................(ใส่ผลส าเร็จ   
ที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 
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ประเภทและระดับชั้นงาน ค าจ ากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานค่อนข้างสูงในด้าน...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากใน ............................(ชื่อสังกัด)            
เพ่ือ ............................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ 
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน ...........(ชื่อลักษณะงาน) 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาใน...............     
( ชื่อสังกัด) เพ่ือ............................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน    
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงด้าน ...........        
(ชื่อลักษณะงาน) ในการด าเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากใน ............. 
(ชื่อสังกัด) เพ่ือ..............................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน       
ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญสูงด้าน...........(ชื่อลักษณะงาน)        
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 ...........(ชื่ อ สั ง กั ด )  
เพ่ือ ...........(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชน
หรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมาก
ด้าน...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการด าเนินการและแก้ปัญหาที่ยาก
มากใน ...............(ชื่อสังกัด) เพ่ือ.....................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับ
หน่วยงาน      ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
(ที่มีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และความช านาญงานสูงมากด้าน........(ชื่อลักษณะงาน) 
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากใน ...............(ชื่อสั งกัด )      
เพ่ือ….........................(ใส่ผลส าเร็จที่ให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ
ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 
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ประเภทและระดับชั้นงาน ค าจ ากัดความระดับความซับซ้อนในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ปฏิบัติงานในฐานะ........... (ชื่อต าแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากในด้าน .......................   
(ใส่ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน) เพ่ือ..................(ใส่ผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวง    
แบ่งส่วนราชการ) 

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ปฏิบัติงานในฐานะ............(ชื่อต าแหน่ง) ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้าน ......... 
(ใส่ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน) เพ่ือ......................(ใส่ผลส าเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ รวมถึงผลส าเร็จต่อประเทศและประชาชนโดยรวม) 

 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักเป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน โดยแยกออกเป็น

ประเด็นย่อยๆ แต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบหลักจะแสดงถึงผลงานหลักทั้งหมดของงานโดยจะต้องมีลักษณะ
แตกต่างอย่างชัดเจนจากงานอ่ืน และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของงานนั้น มิใช่งานที่มอบหมายเฉพาะกับ
บุคคลผู้ครองต าแหน่งงานนั้นในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก าหนดว่างานให้ผลสัมฤทธิ์หลักอะไรบ้างแก่หน่วยงาน/กรมปศุสัตว์ โดยผลลัพธ์หรือผลงานนั้นต้อง

แสดงถึงงานหลักๆ ทั้งหมดของต าแหน่งงานหรืออาจเป็นการพิจารณาว่ากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ท านั้น
ส่งผลให้เกิดผลผลิตหรือหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้าง โดยส่วนใหญ่การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ดี
นั้นต้องประกอบด้วยงานใน 2 ลักษณะ คือ 

   1.1 งานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จ าเป็นในงานตามภารกิจปัจจุบัน (เพ่ือสะท้อนการท างาน
ตามภารกิจของกรมปศุสัตว์) 

   1.2 งานที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีความชัดเจนของแต่ละต าแหน่งที่อิงทิศทางอนาคตของกรม
ปศุสัตว์ (เพ่ือเป็นการสะท้อนภาพตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์) 

2.  วิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางของการเขียนงานแบบ Role 
Profile คือ ให้เริ่มทุกประโยค (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) ด้วย “กลุ่มของค ากริยา” ที่แสดงหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักและผลส าเร็จจากหน้าที่ดังกล่าวด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “เพ่ือผลผลิต ผลลัพธ์ ผลงานหรือ
ผลกระทบใด” 

กลุ่มค ากริยา + กรรม + (ข้อจ ากัด) + เพ่ือ + ผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ 
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โดยแต่ละส่วนมีค าจ ากัดความและแนวทางในการเขียน ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มค ากริยา ในการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบหลักนั้นควรเน้นกลุ่มของค ากริยาให้เห็น

ลักษณะของงานและกระบวนการท างาน (Processes) ของต าแหน่งงานนั้น เพ่ือให้เกิดความเฉพาะเจาะจง 
และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

   2.2 กรรม เป็นการระบุประเด็น สิ่งของ หรือผู้ได้รับผลจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
   2.3 ข้อจ ากัด เป็นการระบุลักษณะงาน ลักษณะของปัญหาหรือความท้าทายที่เจอ ลักษณะการ

มอบหมายงาน หรือลักษณะการตัดสินใจในงาน เพ่ือช่วยให้ผู ้ด า รงต าแหน่งงานเข้าใจ ลักษณะงานอย่าง
ชัดเจนและแตกต่างจากต าแหน่งอื่นๆ  

   2.4 ผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ เป็นการระบุสิ่งที่เกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง
งานดังกล่าว โดยหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักควรมีอย่างน้อยหนึ่งผลผลิต/ ผลงาน/ ผลกระทบ  

3. ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักท้ังหมดที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 มาจัดลงด้านตามประเภทต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้  

ประเภทท่ัวไป แบ่งเป็น 2 - 3 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การด าเนินงานเพ่ือให้ได้

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือลักษณะความรู้ในสายอาชีพ โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งงานนั้มาใส่ทั้งหมด และหากภารกิจหลักของต าแหน่งของงานนี้เป็นที่เน้นการ
บริการให้น ามาใส่ในด้านการปฏิบัติการนี้ด้วย 

2. ด้านการบริการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ          
การแนะน า หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของตน โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ มาใส่ทั้งหมด  

3. ด้านการก ากับดูแล (เฉพาะต าแหน่งหัวหน้างาน) เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ การควบคุมดูแลงานประจ า ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือความถูกต้องและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยในด้านนี้ ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน  เช่น การควบคุมงาน การปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น  

ประเภทวิชาการ แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายอาชีพ และการพัฒนาใน

เชิงวิชาการเฉพาะด้านที่มีลักษณะยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ตามประสบการณ์และความช านาญที่สั่งสม         
โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งงานนี้ และหากภารกิจหลักของต าแหน่งของงานนี้
เป็นงานที่เน้นการบริการให้น ามาใส่ในด้านการปฏิบัติการนี้ด้วย 

2. ด้านการวางแผน เป็นด้านที่แสดงหน้าที่งานที่เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานในขอบเขต         
ความรับผิดชอบที่กว้าง เป็นระบบ และมุ่งเน้นกลยุทธ์มากขึ้นตามล าดับ โดยในด้านนี้ ให้น าหน้าที่            
ความรับผิดชอบในเรื่องการวางแผนการท างาน แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนอ่ืนๆ ให้กับบุคคล ทีมงาน หรือ
หน่วยงานในภาพรวม 
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3. ด้านการประสานงาน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการประสานงาน เพ่ือความส าเร็จ          
ในการปฏิบัติงานทางวิชาการในขอบเขตที่ครอบคลุมและมีผลกระทบมากขึ้น โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่      
ความรับผิดชอบในเรื่องการประสานงานกับประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ มาใส่ทั้งหมด 

4. ด้านการบริการ เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการบริการ การให้ค าปรึกษา การแนะน า       
การอบรม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประ เทศ    
โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ประเภทอ านวยการ แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านแผนงาน/ด้านการวางแผน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนา

ขั้นตอน ระบบ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ มาตรการ มตารฐานให้ดีขึ้น โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ก าหนดแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ          
มาใส่ทั้งหมด 

2. ด้านบริหารงาน เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการอ านวยการ การบริหารงาน การก ากับ   
ดูแลงานให้เป็นไปตามภารกิจหลักของงาน โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ การควบคุม การอ านวยการ ตลอดจนการอนุมัติ การวางแผนงานในฐานะหัวหน้างานมาใส่ทั้งหมด 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นที่แสดงหน้างานเกี่ยวกับการจูงใจ การสอนงาน             
การมอบหมายงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในด้านนี้
ให้น าหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานไปใส่ทั้งหมด 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ/ด้านการบริหารงบประมาณและการคลัง  เป็นด้าน    
ที่แสดงหน้างานเกี่ยวกับการจัดสรร จัดหา ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก เวลา 
และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการท างาน อย่างถูกต้องเหมาะสม และในระดับสูง หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชา โดยในด้านนี้ให้น าหน้าที่        
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ หรือทรัพยากรในหน่วยงานใส่ทั้งหมด 

ส่วนที่ 4 ก าหนดคุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน (Job Specifications) 
 ให้เขียนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะ และสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน ยึดตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
2. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติยึดตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีอ านาจในการประเมินผล          

การปฏิบัติงาน เ พ่ือให้เข้าใจลักษณะงานต่างๆ อย่างครบถ้วนและสามารถมอบหมาย/ประเมินผล             
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือให้การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด     

ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงานแบบใหม่ที่ ก.พ. ก าหนด กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน    
ได้ศึกษา เก็บรวบรวม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบ            
การวิเคราะห์การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด        
ให้สอดคล้อง ครอบคลุมตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
โครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขตและ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยข้อมูลที่จะน ามาประกอบการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และของกรมปศุสัตว์ การเขียน
แบบบรรยายลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบและผู้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเขียน เนื่องจากการเขียนแบบ
บรรรยายลักษณะงานจะต้องอิงมาตรฐานขั้นต่ าที่จากส านักงาน ก.พ. ก าหนด และข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

    1.1 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในสายงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานจะต้องอิงตาม
มาตรฐานขั้นต่ าจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประเภทของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส าหรับการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด แบ่งตามประเภทข้าราชการพลเรือน     
สายงาน และระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

  1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่  
  1.1) ต าแหน่งผู้อ านวยการ ระดับสูง คือ ต าแหน่งปศุสัตว์เขต ระดับสูง 
  1.2) ต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการ    

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง คือ ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ระดับสูง 
  1.3) ต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการ    

สัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับต้น คือ ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ระดับต้น 
 2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่  
        2.1) ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

    2.2) ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ
การพิเศษ 

     2.3) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และ
ระดับช านาญการพิเศษ 

     2.4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 
     2.5) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 

         2.6) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 
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  3) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่  
      3.1) ต าแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส 

           3.2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส 
  3.3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และ    ระดับอาวุโส 

           3.4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
    1.2 การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน

จะต้องมีการระบุว่าความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย     
ต้องไม่ต่ ากว่าระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะขั้นต่ าที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้  

การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของส านักงาน ก.พ. 

 

หมายเหตุ 1) ยึดตามต้นแบบสมรรถนะหลักท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
             2) ยึดตามต้นแบบสมรรถนะทางการบริหารที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
             3) ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ยึดตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ส่วนความรู้
ความสามารถและทักษะอื่นที่นอกเหนือจากที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ให้ยึดระดับตามต้นแบบสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 
 
ที่มา : ส านักงาน ก.พ (2553) 
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    1.3 นอกจากนี้ในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานต้องระบุความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยยึดตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. ก าหนดไว้ พร้อมก าหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการกรมปศุสัตว์  
และรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

        1) เกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

ประเภท ประเภทต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะบริหารจดัการ 

ข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการ 
กรมปศุสัตว ์

  ก
าร

มุ่ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์ 

  ก
าร

บร
ิกา

รท
ี่ดี 

  ก
าร

สั่ง
สม

คว
าม

เช
ี่ยว

ชา
ญใ

นง
าน

อา
ชีพ

 

  ก
าร

ยึด
มั่น

ใน
คว

าม
ถกู

ต้อ
งช

อบ
ธร

รม
  

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
 

 ก
าร

ท า
งา

นเ
ป็น

ทีม
 

  ค
วา

มใ
ฝ่ร

ู้รอ
บด

้าน
 

  ก
าร

ท า
งา

นบ
นพ

ื้นฐ
าน

ขอ
งข

้อม
ูลท

ี่ถูก
ตอ้

ง 

  ค
วา

มคิ
ดริ

เริ่ม
สร้

าง
สร

รค์
 

  ว
ิสัย

ทัศ
น์ 

  ก
าร

วา
งก

ลย
ุทธ

ภ์า
คร

ัฐ 

  ศั
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  - 

อ านวยการ 
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 เช่ียวชาญ 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2  -  - 

K3 ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 

K2 ช านาญการ 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 ช านาญงาน 1 1 1 1 1 2 2 2  -   -   -  -  -  - 

O1 ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 1 1  -   -   -  -  -  - 
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2) รายการความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการ         
กรมปศุสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด       
มีดังนี ้

ล าดับ ต าแหน่งงาน 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นใช้ในการปฏบิัติงาน 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบยีบราชการ 

 ประเภทอ านวยการ       
1 ผู้อ านวยการส านกั

(ปศุสัตว์เขต) 
- ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ 
- ความรู้เรื่องงาน  
สัตวแพทย์/งานสตัวบาล 

- กฎหมายเกี่ยวกบัการปศุสัตว ์
- กฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

2 ปศุสัตว์จังหวัด 
(ผู้อ านวยการเฉพาะ
ด้านนายสัตวแพทย์/
ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/
ปฏิบัติงานสัตวบาล 

- ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ 
- ความรู้เรื่องงาน  
สัตวแพทย์/งานสตัวบาล 

- กฎหมายเกี่ยวกบัการปศุสัตว ์
- กฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
3 

ประเภทวิชาการ 
นายสัตวแพทย ์

 
ความรู้เรื่อง 
งานสัตวแพทย ์
 

 
กฎหมายเกีย่วกับการปศุสัตว ์

 
การ

ค านวณ 

 
การจัดการ

ข้อมูล 

 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 

 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 

4 นักวิชาการสัตวบาล ความรู้เรื่อง 
งานสัตวบาล 

กฎหมายเกีย่วกับการปศุสัตว์  การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

5 นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ความรู้เรื่องการจัดท า
นโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

6 นักทรัพยากรบุคคล ความรู้เรื่อง 
การพัฒนาบุคลากร 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

7 นักจัดการทัว่ไป ความรู้เรื่องงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสด ุ

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

8 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ความรู้เรื่องการบัญชี 
ระบบบัญชีและ
งบประมาณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสด ุ

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 
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ประเภททั่วไป 
สัตวแพทย ์
 

 
ความรู้เรื่อง 
งานสัตวแพทย ์

 
กฎหมายเกีย่วกับการปศุสัตว ์

 
การ

ค านวณ 

 
การจัดการ

ข้อมูล 

 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 

 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 
10 เจ้าพนักงานสัตวบาล ความรู้เรื่อง 

งานสัตวบาล 
กฎหมายเกีย่วกับการปศุสัตว ์ การ

ค านวณ 
การจัดการ

ข้อมูล 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
การใช้

ภาษาอังกฤษ 
11 เจ้าพนักงานธุรการ ความรู้เรื่องงานธุรการ

และงานสารบรรณ 
กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสด ุ

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

12 เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

ความรู้เรื่องการบัญชี 
ระบบบัญชีและ
งบประมาณ 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสด ุ

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 
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3) รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์แบ่งตาม
ประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 

ประภทต าแหน่ง 
รายการสมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะท่ี 3 
1. ประเภทอ านวยการ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ การด าเนินการเชิงรุก 
2. ประเภทวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้อง  

ในกระบวนงาน 
การมองภาพองค์รวม 

3. ประเภททั่วไป การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน

ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยอ้างอิงจาก 
              2.1 อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
พ.ศ. 2557 
      2.2 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานตามโครงสร้าง          
การแบ่งงานภายในที่ปรับปรุงใหม่ของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
      2.3 นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 
      2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมดของส านักงาน      
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

เป็นการตรวจสอบข้อมูลและนับจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของ
ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้งหมด จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และบัญชีก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน   
และมีทิศทางในการวิเคราะห์งานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานได้ครบถ้วนทุกต าแหน่งงาน โดยตรวจสอบ
ข้อมูลว่า 

1. ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นจ านวน    
กี่ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 

2. แต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ก าหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร 
3. แต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย มีจ านวนอัตราก าลัง (ประเภท/ระดับ) เท่าใด  

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 -9 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด        
มีการโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันทุกเขตและจังหวัด และ        
เป็นต าแหน่งงานที่มีชื่อสายงานเดียวกันและอยู่ในส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายเดียวกัน มีลักษณะงาน ภารกิจ และเนื้อหา
สาระของงานในแต่ละพ้ืนที่ไม่แตกต่างกัน จึงก าหนดจ านวนต าแหน่งงานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน   
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตและจังหวัด โดยต าแหน่งที่มีชื่อสายงานเดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายเดียวกัน 
และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในงานเหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานชุดเดียวกัน            
แต่ให้เขียนจ าแนกตามระดับต าแหน่ง ดังตัวอย่างเช่น   
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ตัวอย่างท่ี 1   
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต มีโครงสร้างอัตราก าลัง 

ประกอบด้วย 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 1 ต าแหน่ง (หัวหน้างาน) 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษ       

1 ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 1 ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 1 ต าแหน่ง 
การนับจ านวนต าแหน่งงาน เพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส านักงานปศุสัตว์เขต จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ได้ จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ (ที่มีลักษณะงาน

เป็นหัวหน้างาน) 
(2) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 
(3) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 

 (4) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
(5) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 

 (6) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

ตัวอย่างท่ี 2   
ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต มีโครงสร้างอัตราก าลัง  ประกอบด้วย 
- ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษ 1 ต าแหน่ง (หัวหน้างาน) 
- ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษ 2 ต าแหน่ง  
- ต าแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 2 ต าแหน่ง 
การนับจ านวนต าแหน่งงาน เพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงาน       

ปศุสัตว์เขต จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ได้ จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษ (ท่ีมีลักษณะงานเป็นหัวหน้างาน) 

 (2) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษ 
 (3) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการ 
 (4) ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
 (5) ประเภททั่วไป ต าแหน่งสัตวแพทย ์ระดับช านาญงาน 
 (6) ประเภททั่วไป ต าแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน 
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สรุปการนับจ านวนต าแหน่ง เพื่อเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน นับจ านวนต าแหน่งงานที่จะเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงาน ได้ดังนี้  

1. นับจ านวนต าแหน่งงานของส านักงานปศุสัตว์เขต 
 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 -9 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่           
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 2) ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 3) ส่วนสุขภาพสัตว์ 4) ส่วนมตารฐาน     
การปศุสัตว์ และ 5) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สามารถนับจ านวนต าแหน่งที่จะต้องเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยจ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ได้ทั้งหมด จ านวน 45 ต าแหน่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

1. ปศุสัตว์เขต อ านวยการสูง  

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

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

ส่วนสุขภาพสัตว์ 

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. นักวิชาการสตัวบาล ชพ.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
44. นักวิชาการสัตวบาล ชก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
45. นักวิชาการสัตวบาล ปก.(ยุทธศาสตร์ประเทศ) 
 

ภาพที่ 10 การนับจ านวนต าแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขต 
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2. นับจ านวนต าแหน่งงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน 
ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 2) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 3) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์            
4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ        
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถนับจ านวนต าแหน่งที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน             
ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง สายงาน และ
ระดับต าแหน่ง ได้ทั้งหมด จ านวน 48 ต าแหน่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  

1.ปศุสัตว์จังหวัด อ านวยการสูง 
2.ปศุสัตว์จังหวัด อ านวยการต้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มยุทธศาสตร์และ 
สารสนเทศการปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

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. 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์  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. 

ปศุสัตว์อ าเภอ 
มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหาร

ส่วนภูมภิาค 

ภาพที่ 11 การนับจ านวนต าแหน่งที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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เมื่อก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมดได้แล้ว ได้จัดท าสรุปผลจ านวน
ต าแหน่งงานที่ต้องเขียน โดยแสดงรายละเอียด ต าแหน่งเลขที่ ชื่อต าแหน่งในการบริหาร ชื่อต าแหน่ง          
ในสายงาน ประเภท/ระดับ และสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้จ านวนต าแหน่งงานที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะ       
ที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกต าแหน่ง ดังตารางสุรปผลจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ของส านักงานงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง. หน้า 130-138)  

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่         
ให้คณะท างานเข้าใจและทราบความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตามแนวทาง      
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ได้จัดท าไว้ในขั้นตอนที่ 1 และอธิบายแนวคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์งาน เพ่ือหาหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละต าแหน่งงาน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จัดเตรียม
ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ประกอบการวิเคราะห์งานเพ่ือเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงาน  เนื่องจาก
การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานแบบ Role Profile เป็นเรื่องใหม่และไม่มีแนวทางหรือตัวอย่างที่เคย
ด าเนินการมาแล้วให้ศึกษาอย่างชัดเจน ท าให้คณะท างานบางส่วนยังไม่ เข้าใจวิธีการหรือแนวคิด                 
ที่ทางส านักงาน ก.พ. น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจ ด้ วยการเรียนรู้          
จากการลงมือท าไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอน  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ก าหนดกิจกรรมให้คณะท างานซึ่งเป็นตัวแทนของส านักงานปศุสัตว์เขต
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเขียนแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่ได้จัดท าไว้          
โดยแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน คือแบ่งตาม ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือเรียนรู้และลงมือท าไป
พร้อม ๆ กัน ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน เนื่องจากจะได้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
จริงในสภาพปัจจุบันจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าร่างแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกต าแหน่งของทุกเขตและจังหวัด สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
แต่ละต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน อ านาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่ปรับปรุงใหม่  

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน (ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ) โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ที่ได้จัดท าไว้ในขั้นตอนที่ 1 
พร้อมน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ได้ศึกษาและจัดเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการวิเคราะห์พร้อมกับแบบบรรยาย        
ลักษณะงานที่คณะท างานซึ่งเป็นผู้แทนของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท าขึ้น       
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ น าข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งงานในแต่ละระดับ รวมทั้งผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดท าร่างแบบบรรยายลักษณะงานของส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกต าแหน่ง เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะ
งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน และตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด  
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 ยกตัวอย่าง  การวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือจัดท าร่างแบบบรรยายลักษณะงาน ต าแหน่ง หัวหน้า              
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต ก าหนดต าแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามแนวทางของแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ให้ใส่เลขที่ต าแหน่งตามบัญชีก าหนดต าแหน่งของกรมปศุสัตว์ ซึ่งต าแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 -9 มี จ านวน 9 ต าแหน่ง ให้ใส่เลขที่ต าแหน่งให้ครบทั้ง      
9 ต าแหน่ง 

2. ชื่อต าแหน่งในการบริหาร  คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ชื่อต าแหน่งในสายงาน คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. ประเภท/ระดับ คือ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
5. ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) คือ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
6. ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย คือ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
7. ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือ ปศุสัตว์เขต 
8. ประเภท/ระดับ หมายถึงประเภท/ระดับของผู้บังบัญชาโดยตรง คือ ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)  
เป็นต าแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก 
ในด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และจากอ านาจ
หน้าที่ตามโครงสร้างของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้ง จัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์หลัก
ของต าแหน่งงาน ได้ดังนี ้

 

 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสัตว์ 
ต าแหน่งเลขที่ 1716, 1784, 1860,  

1934, 2015, 2085, 2144, 2231, 2276 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัและแผน 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ      ระดับช านาญการพิเศษ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)    ส านักงานปศุสตัว์เขต 1 - 9 ๑และแผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ล 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
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ส่วนที ่3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านปฏิบัติการ  
2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการบริการ และตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ งงาน
ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณด้านการ พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 
ดังนั้นการเขียนแบบบรรยายลัษณะงานของต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม จะต้องเขียนให้ครอบคลุมทุกภารกิจ

และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ต้องท าให้
ส าเร็จเพื่อการบรรลุตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านักงานปศุสัตว์เขตและกรมปศุสัตว์  ซึ่งสามารถวิเคราะห์
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง แยกตาม 4 ด้าน ได้ดังนี้ 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงาน 
สูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด” 

 

 

ส่วนที่ 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 

  ส่วนที่ 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิ เคราะห์  จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
และภารกิจของก ร ม ปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และศักยภาพการปศุสัตว์ในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต 
และการตลาดปศุสัตว์ ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
3 ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ

การผลิตสินค้ารายชนิดสัตว์  รวมทั้งต้นทุนการผลิต 
การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์      
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

 

4 ควบคุม และวางแผนการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติทางด้านปศุสัตว์ และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ        
การปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงสถิติ   
ที่ถูกต้องครบถ้วน และสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์และการด าเนินงานต่างๆได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 

5 ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา เสนอแนะทิศทาง การจัดท า
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร           
ในเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

 

6 ก ากับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
และฟื้นฟู เ กษตรกรผู้ เลี้ ยงสั ตว์ที่ ไ ด้ รับผลกระทบ           
จากภัยพิบัติ 

 

7 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน        
เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็น
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการก าหนดนโยบายและแผนงาน           
ในครั้งต่อไป รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน    ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 
และหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

  ข.ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
1 
 
 
 
 
 
 

ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ
การผลิตสินค้ารายชนิดสัตว์  รวมทั้งต้นทุนการผลิต 
การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์      
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      
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  ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน ในการบู รณาการงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ในการปฏิบัติ งาน         
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ช้ีแจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง  ๆ เกี่ ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์           
ด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันด้าน
การปศุสัตว์ 

 

  ง. ด้านบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ และระบบสารสนเทศ     
การปศุสัตว์ หรืออ านวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
แก่หน่วยราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป 
เ พื ่อ ใ ห้ผู ้ ที่สนใจได้ทราบข้อ มูล  ความรู้ต่าง ๆ และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเกษตรกร
หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านปศุสัตว์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 

 

3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ และก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ      
ที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

 

4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่ อ เกี่ ยวกับการ
พัฒนาการปศุสัตว์ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานและกรมปศุสัตว์บรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 4 ก าหนดคุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน (Job Specifications) 
การก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน ได้แก่ วุฒิการศึกษา /ระดับการศึกษา/ สาขาวิชา ใบอนุญาต

วิชาชีพ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน จะต้องก าหนดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ดังนั้น จึงระบุ “มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดW 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงานและระดับที่ต้องการ ให้ยึดตาม

ต้นแบบสมรรถนะหลักที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่       
กรมปศุสัตว์ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน (Job Specifications)   
    มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนด 

 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 

1. ความรู้เรื่องเรื่องการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์         ระดับที่ต้องการ 3 
   แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน          ระดับที่ต้องการ 3 

  

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการค านวณ                                          ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการจัดการข้อมูล                                    ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                 ระดับที่ต้องการ 2  
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                 ระดับที่ต้องการ 2 
 สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                          ระดับที่ต้องการ 3 
 2. บริการที่ดี                                                  ระดับท่ีต้องการ 3 
 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                   ระดับที่ต้องการ 3 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม     ระดับที่ต้องการ 3 
 5. การท างานเป็นทีม                                         ระดับที่ต้องการ 3 
 6. ความใฝ่รู้รอบด้าน                                         ระดับที่ต้องการ 3 
 7. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง               ระดับที่ต้องการ 4 
 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                  ระดับที่ต้องการ 4 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. การคิดวิเคราะห์                                           ระดับที่ต้องการ 3 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน             ระดับที่ต้องการ 3 
 3. การมองภาพองค์รวม                                     ระดับที่ต้องการ 3  
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ส่วนที่ 6 การลงนาม  
ให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีความเข้าใจลักษณะงานและ     

เป็นผู้มอบหมายงาน เพ่ือให้แบบบรรยายลักษณะงานที่เขียนขึ้นนั้นมีเนื้อหาสาระและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ในงานครบถ้วนสมบูรณ ์ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานที่จัดท าขึ้น 
เมื่อจัดท าร่างแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงานของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเพ่ือยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานก่อนจะน า         
แบบบรรยายลักษณะงานไปใช้จริง โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดส่งร่างแบบบรรยายลักษณะงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ว่าเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป และหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย และหน่วยงานหรือไม่ และตรวจสอบ
ต าแหน่งเลขที่ว่าลงเลขที่ต าแหน่งถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขแบบบรรยายลักษณะงาน        
ให้ถูกต้อง ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

2. น าแบบบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงาน       
ปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้ 
และน าไปใช้ประกอบการเชื่อมโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป 

   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน       
ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานหรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง   
การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ดังภาพท่ี 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  6  การลงนาม 
                                           
                                                  ช่ือผู้ตรวจสอบ ปศุสัตว์เขต 
                                                  วันท่ีได้จัดท า..................... 
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
“กระบวนการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของกรมปศุสัตว์” 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 

- แต่ตั้งคณะท างาน เพื่อให้การจัดท าแบบ
บรรยายลักษณะงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- จัดท าแบบฟอร์มและแนวทางการเขียน
แบบบรรยายลักษณะงาน เพื่อชี้แจงแก่
คณะท างานให้มีความเข้าใจถึงวิธีการเขียน
แบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
2 
 
 
 

 - ศึกษา เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์
การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

 - กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
3 
 
 
 

 - ตรวจสอบข้อมูลและนับจ านวนต าแหน่ง
งานที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ทั้งหมด จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  
- จ าแนกต าแหน่งานออกเป็น แต่ละกลุ่มงาน
ตามประเภทของต าแหน่ง สายงาน และ
ระดับต าแหน่ง โดยต าแหน่งที่มีสายงานชื่อ
เดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย เดียวกันมี
หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบการปฏิบั ติ งาน
เหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ชุดเดียวกัน แต่ให้เขียนจ าแนกตามระดับ
ต าแหน่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
4 
 
 
 

 - เพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
- จัดกิจกรรมเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
โดย ให้ คณะท า ง าน ซ่ึ ง เป็ นผู้ แ ทนขอ ง
หน่วยงาน เขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
รายต าแหน่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
จริงของแต่ละต าแหน่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
5 
 
 
 
 

 - น าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานใน 
แต่ละระดับ เพื่อจัดท าร่างแบบบรรยาย
ลักษณะงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกต าแหน่งงาน และสอดคล้องกับ
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 

 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- คณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ บ บ
บรรยายลักษณะงาน 
- อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ 

 

การวางแผน 

ศึกษา  
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ก าหนดจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียน
แบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะท างานจัดท าแบบบรรยายลักษรณะงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 

การยืนยันแบบบรรยาย 
ลักษณะงานที่จัดท าขึ้น 



 

 

77 

บทที่ 6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการจัดท าเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต

และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป     
ของกรมปศุสัตว์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์       
ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมแสดงตัวอย่างที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาการท างาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และท าให้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น ในบทนี้จะสรุปแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ที่ได้จากการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ครอบคลุมรายละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์หน่วยงานอื่นต่อไป ดังนี้  

1. สรุปขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง       
การแบ่งหน่วยงานภายใน  
         1.  กรมปศุสัตว์แต่ งตั้ งคณะท างานปรับปรุ ง โครงสร้างการแบ่ งหน่วยงานภายในร่วมกับ                
กองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกรมปศุสัตว์  
         2.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในที่จะด าเนินการปรับปรุง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบ การวิเคราะห์ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และเพ่ือน าเสนอและชี้แจงแก่คณะท างานให้มีความเข้าใจและทราบ   
ความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตลอดจนแนวคิดหรือหลักการในการด าเนินการ 
และจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการด าเนินการ 

ในการศึกษารายละเอียดข้อมูลนี้  เ พ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคุลม ซึ่งจะแสดงให้เห็น          
ความเชื่อมโยงของภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้าง     
การแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์และของหน่วยงานที่จะด าเนินการแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ของหน่วยงานที่จะด าเนินการแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
ขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน 
1. วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่จะ

ปรับปรุง เพื่อจัดแบ่งกลุ่มงานภายใน 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่  พร้อมระบุ

เหตุผลความจ าเป็นที่ขอปรับปรุงให้มีกลุ่มงานใหม่ 
3. จัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 

เหมาะสมกับลักษณะงาน คุณภาพงาน ปริมาณงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงานภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ และ
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประกอบการวิเคราะห์    
เพ่ือจัดท าวาระการพิจารณา ที่จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะกรมปศุสัตว์จะต้องปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เ พ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน               
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมจัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์จัดอัตราก าลัง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหน้าที่         
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนการวิเคราะห์งานเพ่ือจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน     
รายต าแหน่งต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าวาระการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง   
1. จัดท ารายละเอียดค าขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่

ต้องมีการจัดกลุ่มงานภายในใหม่ และวิเคราะห์ว่าการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่       
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด และเป็นการปรับปรุง         
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจ หรือขอบเขตอ านาจหน้าที่และ          
ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมปศุสัตว์ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้าง
กรมปศุสัตว์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะปรับปรุง  
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่จะปรับปรุง (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง) และแผนภูมิ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่จะปรับปรุง (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม)่ 

2. น าวาระการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอวาระส่งให้ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา   
1. จัดส่งค าขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และเอกสารประกอบการพิจารณา   

ต่อคณะท างานกลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข     
การก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดก่อนเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. จัดส่งค าขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบ   
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ตามท่ีเสนอแล้ว การด าเนินการข้ันตอนต่อไป ได้แก่ 
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1. จัดอัตราก าลัง เกลี่ยอัตราก าลังภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ              
ที่แบ่งภายในใหม่ที่เพ่ิมข้ึน  

2. จัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 

 การจัดอัตราก าลัง เกลี่ยอัตราก าลังภายในหน่วยงาน เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ              
ที่แบ่งภายในใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ เพื่อก าหนดต าแหน่งและจัดอัตราก าลัง วิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจัด
อัตราก าลังในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมข้ึนใหม่ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเกลี่ยอัตราก าลังภายในระหว่างส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์   

 ขั้นตอนที่ 2 การเกลี่ยอัตราก าลัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) ภายในระหว่าง ระหว่างส่วนราชการ
ที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ซึ่งอยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรม
ปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ประกอบกับหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 พร้อมจัดท าจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ย
อัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งกรมปศุสัตว์ 
 2. การเกลี่ยอัตราก าลังภายในระหว่างส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ใช้วิธีการปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงต าแหน่ง        
โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 พร้อมจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าวาระและรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท ารายละเอียดค าขอเกลี่ยอัตราก าลัง  เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายใน

เพ่ิมข้ึนใหม ่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนด
ต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. จัดท ารายละเอียดค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ      
ที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการก าหนด
ต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ อ.ก.พ. กรม /อ.ก.พ. พิจารณา ดังนี้ 
1. จัดส่งค าขอการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการที่แบ่งภายในเพ่ิมขึ้นใหม่ 

โดยไเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง น าเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงสร้าง
อัตราก าลังของส่วนราชการที่แบ่งภายในเพิ่มขึ้นใหม่ 
        2. จัดส่งค าขอการการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง  
น าเสนอ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
อนุมัตติ่อไป  
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3. จัดส่งค าขอการการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง
ที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบแล้ว น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

 การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
1. แต่ตั้งคณะท างาน เพ่ือให้การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
        2. จัดท าแบบฟอร์มและแนวทางการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน เพ่ือน าเสนอและชี้แจงแก่
คณะท างานให้มีความเข้าใจทราบวิธีการและขั้นตอนการเขียนได้อย่างละเอียดและถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษา เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์การจัดท าแบบ

บรรยายลักษณะงานให้สอดคล้อง ครอบคลุมตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด และภารกิจหน้าที่    
ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน ข้อมูลที่จะน ามาประกอบการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในสายงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและทักษะของข้าราชการกรมปศุสัตว์  และรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยยึด      
ตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. ก าหนดไว้   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมด ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลและนับจ านวนต าแหน่งงานที่จะต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมด        
จากโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  

2. จ าแนกต าแหน่งงานออกเป็น แต่ละกลุ่มงานตามประเภทของต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง 
โดยต าแหน่งที่มีสายงานชื่อเดียวกัน อยู่ ส่วน/กลุ่ม/ ฝ่าย เดียวกันมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน ให้เขียนแบบบรรยายลักษณะงานชุดเดียวกัน แต่ให้เขียนจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

เมื่อก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะงานทั้งหมดได้แล้ว ให้ด้จัดท าสรุปผลจ านวน
ต าแหน่งงานที่ต้องเขียน โดยแสดงรายละเอียด ต าแหน่งเลขที่ ชื่อต าแหน่งในการบริหาร ชื่อต าแหน่งนสายงาน 
ประเภท ระดับ และสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้จ านวนต าแหน่งงานที่จะเขียนแบบบรรยายลักษณะที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกต าแหน่ง 
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 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะท างานจัดท าแบบบรรยายลักษรณะงาน 
1. ชี้แจงแนวทางการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ ให้คณะท างานเข้าใจและทราบ       

ความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนอย่างละเอียด ตามแนวทางารเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

2. จัดกิจกรรมเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน โดยให้คณะท างานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานเขียนแบบ
บรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงของแต่ละต าแหน่งจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละต าแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มงาน อ านาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในที่ปรับปรุงใหม่  

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของต าแหน่งงานในแต่ละ

ระดับ เพ่ือให้ได้แบบบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่  ความรับผิดชอบและ
โครงสร้างของหน่วยงาน และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด  

  ขั้นตอนที่ 6 การยืนยันแบบบรรยายลักษณะงานที่จัดท าขึ้น 
1. จัดส่งร่างแบบบรรยายลักษณะงานให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งงานให้

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

ประกาศใช้แบบบรรยายลักษณะงานต่อไป 

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 2.1 ปัญหา 

    1) การด าเนินการปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน หน่วยงาน     
ที่จะขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ท าให้มี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  

    2) การวิเคราะห์งานเพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
ลักษณะงานของกลุ่มงาน หน่วยงานมักจะก าหนดหน้าที่ของกลุ่มออกมาไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงาน หรือบางกลุ่มหน้าที่มีความซ้ าซ้อนกัน  
              3) การจัดอัตราก าลังตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เป็นการจัดภายใต้อัตราก าลังที่มีอยู่
ในปัจจุบัน โดยไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลัง อาจท าให้ได้กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม และการวิเคราะห์อัตราก าลัง
จากสถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพียงอย่างวิธีการเดียว อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการเก็บข้อมูล
สถิติปริมาณงานต้องมีวิธีการเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความจริง แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงาน
มักจะไม่มีการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการคาดคะเนเพ่ือให้ได้อัตราก าลังที่มากเกินความจ าเป็น  
      4) การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง  บางครั้งอาจมีผลกระทบต่อ
ข้าราชการที่จัดลงต าแหน่งดังกล่าว ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
      5) การจัดท ารายละเอียดเพ่ือน าเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ข้อมูล   
มีปริมาณมาก อาจท าให้การน าเสนอไม่ชัดเจน น่าสนใจ ใช้เวลามากเกินไป ส่งผลให้คณะกรรมการเกิด      
ความเบื่อหน่ายหรือไม่เข้าใจเหตุผลความจ าเป็นของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน  



 

 

82 

 2.2 ข้อเสนอแนะ 
     1) การด าเนินการปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน จะมี

ผู้เกี่ยวข้องหลัก คือหน่วยงานที่จะขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความ
เข้าใจ    ที่แตกต่างกัน หน่วยงานจะเข้าใจเนื้องานอย่างละเอียดมากกว่า กองการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าใจหลักหรือ
วิธีการคิด ซึ่งจะมองถึงภาพรวมของภารกิจแต่ละหน่วยงาน  และสามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานหรือกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงาน หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจแก้ไขปัญหา โดยวิธีการ ดังนี้ 
                  1.1) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานท าหน้าที่วิเคราะห์  ให้ค าปรึกษาหรือพูดคุย
หารือ อธิบายให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจในหลักการหรือข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถท าอย่างที่หน่วยงานต้องการได้ 
                  1.2) เสนอทางเลือกให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ โดยอธิบายเหตุผลในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน 

     2) การวิเคราะห์งานเพ่ือการแบ่งหน่วยงานภายใน ขั้นตอนการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ       
หรือลักษณะงานของกลุ่มงาน ต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และควรพิจารณาถึง เกณฑ์การปฏิบัติงาน       
ต่างลักษณะงาน ว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการในหน่วยงาน และไม่ให้เกิด
ปัญหาในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย กรณีที่ชื่อของต าแหน่งในสายงาน หน่วยงาน หรือ
พ้ืนที่คงเดิม ตามหนงัสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การก าหนด
เกณฑป์ระสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
               3) การจัดอัตราก าลังเพ่ือให้ได้กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังจากสถิติ
ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี ผลการวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงาน
ต้องมีวิธีการเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความจริง แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานมักจะไม่มีการเก็บ
ข้อมูลและใช้วิธีการคาดคะเนเพ่ือให้ได้อัตราก าลังที่มากเกินความจ าเป็น จึงควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลัง     
ในรูปแบบอ่ืนๆ มาในการค านวณกรอบอัตราก าลังประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจะขึ้นอยู่กับภารกิจและบทบาทของ
หน่วยงาน เช่น วิธี FTE (Full Time Equivalent) การเทียบชั่วโมงการท างาน การวิเคราะห์ส่วนต่างก าลังคน
ของหน่วยงานใน 3 ปีข้างหน้า 

4) การจัดข้าราชการลงตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กรณีการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการที่จัด
ลงต าแหน่งดังกล่าว ต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ก าหนดไว้เป็น
สายงานสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งจะต้องมีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้      
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลได้ และต้องด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นต้น โดยการจัดข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการผู้นั้นจะต้อง    
ผ่านงานระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอ มาก่อน รวมถึงพิจารณาว่าข้าราชการผู้นั้นอยู่ระหว่างมีคุณสมบัติ   
การประเมินบุคคลและผลงานหรือจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

5) เทคนิคการน าเสนอวาระการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ผู้น าเสนอจะต้องมีทักษะ           
การน าเสนอที่สามารถแสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อยได้ชัดเจน มีการเรียบเรียงที่เข้าใจง่าย มีการเชื่อมโยง
ประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน สร้างความประทับใจและน าไปสู่การสร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ หากเกิดปัญหา
หรือไม่สามารถอธิบายให้ที่ประชุมไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่น าเสนอ อาจเนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากจนท าให้ 
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ผู้น าเสนอใช้เวลามากเกินไป ส่งผลให้คณะกรรมการเกิดความเบื่อหน่าย ผู้น าเสนอควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหา
ดังนี้ 

5.1) ควรน าเสนอประเด็นสาระส าคัญที่เป็นเหตุและผลของเรื่องที่น าไปสู่การพิจารณาและ  
การตัดสินใจของคณะกรรมการ 

5.2) สรุปเนื้อหาและน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน าเสนอท าเป็นแบบ Graphic และสรุป
เนื้อหาทั้งไม่เกิน 10 หน้า และการน าเสนอเพ่ือรายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุม ไม่ควรเกิน 10 นาที 

5.3) ต้องสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาเพื่อแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่าง 
5.4) ศึกษาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดรูปแบบน าเสนอให้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ เช่น ตารางเปรียบเทียบ แผนภูมิ Check list เป็นต้น 
5.5) สังเกตพฤติกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประธานที่ประชุม หากคณะกรรมการมีท่าที 

(Action) ที่แสดงว่าเห็นด้วย ผู้น าเสนอควรรีบสรุปจบประเด็น และไม่สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก เพราะอาจท า
ให้การประชุมไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

6) ควรมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจาก     
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน เพ่ือตรวจสอบว่าการแบ่งหน่วยงานภายในมีความเหมาะสม 
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองนโยบายและงานยุทธศาสตร์   
ด้านการปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ บทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ตัวอย่างวาระการพิจารณา 

วาระท่ี.... เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

ค าขอ  
กรมปศุสัตว์ขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์ เขต 1-9                

โดยเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” 
เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต ดังนี้ 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ก าหนดไว้เดิม โครงสร้างการแบ่งงานภายในที่ก าหนดใหม่ หมายเหตุ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   2. ส่วนป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

   3. ส่วนรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

   4. ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 

   5. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 ศูนย ์

   6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 -9 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. ส่วนสุขภาพสัตว ์

3. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

4. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที ่1 -9 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 

7. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

 

- 

เปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนชื่อ 

- 

ตั้งใหม่ 

โดย “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” มีภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

และงบประมาณด้านการ พัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ  
3. จัดท าสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่  
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
 นโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ          
ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไก
ตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
กระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกในการขยายสินค้า ปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลาย 

ภาคผนวก ก. 
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ของพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart 
Famer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือ FTA, ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
 จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
นโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ การจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดย ส านักงานปศุสัตว์เขต      
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีปศุสัตว์เขตเป็นหัวหน้าหน่วยงานและปฏิบั ติงาน         
ในฐานะผู้ช่วยอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค           
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเป็น
หน่วยงานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน สนับสนุน
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามกฎหมาย 
 กรมปศุสัตว์จึงมีความประสงค์ขอปรับปรุงโครงสร้างภายในส านักงานปศุสัตว์ เขต โดยเปลี่ยนชื่อ     
ส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการแบ่งงาน    
ตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ 
กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความชัดเจน             
ในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตามงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า
การแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้  กรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการ ภายในให้มี             
“ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เพ่ือรองรับงาน
ด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ โดยท างานประสานสอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่มีท่ีตั้งส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์/สถานี/
ด่าน) รวมถึงบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด    
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” จะเป็นส่วนส าคัญให้ส านักงาน  
ปศุสัตว์เขตสามารถขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม เป็นตัวเชื่อมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (ส านัก/กอง) กับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์/สถานี/ด่าน) เพ่ือให้งานเป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร์ โดยน านโยบายดังกล่าวมาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการส าหรับด าเนินการ        
ในภูมิภาคพ้ืนที่ รวมถึงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในแต่ละด้านจากส านัก/กอง ส่วนกลาง มาถ่ายทอด
ลงสู่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมภาค (ศูนย์/สถานี/ด่าน) โดยค านึงถึง
ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ เกษตรกร ชนิดและปริมาณของสัตว์ ซึ่งต้องบูรณาการการบริหารจัดการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน         
ในการด าเนินงาน  
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2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสม    
ในพื้นที่รับผิดชอบ  
   ศึกษา วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล     
ในการก าหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ต้องท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน     
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส านักงานปศุสัตว์เขต
ทั้ง 9 เขต ต้องพัฒนางานด้านปศุสัตว์ โดยท างานบนหลักการและแนวทางการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
(Zoning) ดังนี้ 
  - เพ่ือการส่งเสริม คือ การก าหนดพ้ืนที่ผลิตให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน     
ลดความเสี่ยง และได้สินค้าที่มีคุณภาพ   
  - เพ่ือการป้องกันไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า       
โดยการก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นเขตป้องกันโรคระบาดเข้มงวด        
สร้างระบบการบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  - เพ่ือการ Matching Demand and Supply เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป คือ การก าหนด
โรงงานแปรรูปและเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและโรงงาน 
 โดยมีการบริหารจัดการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น การตั้ งคณะกรรมการภายในเขตพ้ืนที่                     
เพ่ือขับเคลื่อนงาน หรือการจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยสอดคล้องกับประกาศก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับ      
การเลี้ยงปศุสัตว์ 5 ชนิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
(Community) ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงระบบฟาร์ม ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง 
ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ดีเหมาะสมกับ      
ประเทศไทย สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์โดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงสร้าง
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย  

 3. จัดท าสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ   
 การจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลด้านการผลิต การวิจัย 
พัฒนา ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ ข้อมูลสถิติพืชอาหารสัตว์ ข้อมูล    
ผสมเทียม ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ โดยครอบคลุม ครบถ้วน        
ทั้งในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลด้านการพาณิชย์ ซึ่งการจัดท าหรือปรับปรุงฐานสถิติข้อมูล
และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการพัฒนาปศุสัตว์ทั้งระบบ          
ในระดับภูมิภาค เพราะสถิติข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วนรอบด้าน จะท าให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที ่          
เพ่ือจัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ ส าหรับส่งเสริมให้เกษตร ประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด าเนินการด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านอาชีพแก่เกษตรกรและความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประเทศ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์        
จะเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจของปศุสัตว์จังหวัด คือ 
    - สนับสนุนงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  
    ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ของการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในอดีต สถิติการเกิดของโรคระบาด
สัตว์ประจ าถิ่นและโรคระบาดสัตว์ต่างถิ่น ข้อมูลเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคในทุกพ้ืนที่ ข้อมูลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์จากห้องปฏิบัติการ และข้อมูลเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ (NID) จะช่วยเพ่ิมศักยภาพ                
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคสัตว์อย่างมีระบบ โดยเฉพาะการป้องกันโรคไข้หวัดนก        
การแบ่งพ้ืนที่ควบคุมเขตปลอดโรคสัตว์ปีกออกเป็น 5 โซน (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ                  

http://www.dld.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=56%3A2009-12-30-03-02-14&id=28%3A2009-12-30-03-06-09&option=com_weblinks&Itemid=72
http://www.dld.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=56%3A2009-12-30-03-02-14&id=29%3Astat-nutrition&option=com_weblinks&Itemid=72
http://www.dld.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=56%3A2009-12-30-03-02-14&id=30%3A2009-12-30-03-15-58&option=com_weblinks&Itemid=72
http://www.dld.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=56%3A2009-12-30-03-02-14&id=30%3A2009-12-30-03-15-58&option=com_weblinks&Itemid=72
http://www.dld.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=56%3A2009-12-30-03-02-14&id=31%3A2009-12-30-03-26-16&option=com_weblinks&Itemid=72
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมถึงการรับรองเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต 2 ซึ่งเป็นการท างาน    
เชิงรุก โดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดท าแผนแม่บทในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ และโรคอุบัติใหม่ 
(Emerging Diseases) เพ่ือเตรียมความพร้อม ซ้อมแผน ป้องกัน จะท าให้รู้โรคและควบคุมโรคได้เร็ว นอกจากนี้
การมีข้อมูลการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพ้ืนที่ จะท าให้สามารถควบคุมป้องกันการกระท าที่ผิดกฎหมาย     
ซึ่งอาจน าไปสู่การแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ที่ร้ายแรงได้ เช่น การอ านวยความสะดวกด้วยระบบเครือข่าย
บริการประชาชนในการขออนุญาตท าการ ค้าฯ หรือขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ด้วยระบบ E-service 
ให้ได้ทุกอ าเภออย่างมีประสิทธิภาพ 
   - สนับสนุนงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ 
   โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ตามที่ก าหนด Zoning ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
เช่น ลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่น จ านวนเกษตรกร และผู้ประกอบการ ประเภทของสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนที่ 
ปริมาณการบริโภคภายในเขตและที่ส่งออกไปจ าหน่ายทั่วประเทศหรือส่งออกไปยังตลาดภายนอกประเทศ เพ่ือใช้
ก าหนดแนวทางในการวิจัย พัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  และแนวทางแก้ไขปัญหาวิทยาการจัดการปศุสัตว์ต่างๆ รวมถึงการมีข้อมูลของเกษตรกร
เครือข่ายการผลิต และศูนย์ผลิตน้ าเชื้อภาคเอกชน จะสามารถท าแผนการกระจายสัตว์พันธุ์ดี รวมถึงแผนการ
กระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เช่น การน าวิธีการ Auction มาใช้ คือ การจ าหน่ายและ
ให้บริการผสมเทียม เพ่ือลดการน าเข้าพ่อ-แม่พันธุ์จากต่างประเทศ หน่วยงานจะมีข้อมูลตรวจสอบประวัติ
ย้อนหลังของการจ าหน่ายหรือการให้บริการที่เกษตรกร ผู้ประกอบการเคยมาใช้บริการ และยังสามารถก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายส าหรับจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร นอกจากนั้นผลจากวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร จ านวนและการจัดแบ่งประเภทเกษตรกรจะท าให้
สามารถด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรในแต่ละประเภทได้ประโยชน์เต็มที่ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมี
การรวมกลุ่มเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรรายย่อยได้ 
   - สนับสนุนงานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (FOOD SAFETY) 
   ส านักงานปศุสัตว์เขตจะเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ เก็บสถิติข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาอย่างถูกต้อง แม่นย าและเป็นปัจจุบัน ส าหรับการด าเนินงานในเรื่องความปลอดภัย ความม่ันคงด้านอาหาร 
และอาหารศึกษา (Food safety Food Security Food Education) ที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ   การผลิตแบบ
ครบวงจร ควบคุม ก ากับ ดูแล กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) 
จนถึงผู้บริโภคอาหาร (From Farm to Table) เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลนั้น   
เช่น จ านวนฟาร์ม, โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามระบบ
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) จ านวนฟาร์มสุกรที่ต้องส่งเสริมการจัดท า
ระบบบ่อก๊าซชีวภาพ ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) และไม่มีของเสีย
จากกระบวนการผลิต (Zero waste) จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (ฆจส.๒) กระบวนการขนส่งสินค้า    
ปศุสัตว์ มีระบบห้องเย็นขนส่งซากสัตว์ เนื้อสัตว์ (Logistic) และมีร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ มีการพบการปนเปื้อนของสารตกค้างที่เป็นอันตรายอยู่ในสินค้าประเภทใดเป็นสารชนิดใด ข้อมูลเหล่านี้
เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้สามารถวางแผนการการบังคับใช้กฎหมาย การแจ้ง เตือนภัยในสินค้าปศุสัตว์ (Rapid 
Alert system) และด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และแหล่งผลิตใน 
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ระดับฟาร์มในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามระบบวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices : GAP) 
ตลอดจนกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย 
     - สนับสนุนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่ 
     จัดท าข้อมูลเกษตรกรเครือข่าย ข้อมูลนักเรียน ท าเนียบอาสาสมัครปศุสัตว์ , ปราชญ์เกษตรกร 
วิทยากรชาวบ้าน, ครูติดแผ่นดินในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์ สาธิต ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์แก่เกษตรกร 
ยุวเกษตรกร เกษตรกรเครือข่ายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม   
น าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน และเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ฟ้ืนฟูเกษตรรายย่อยและยากจน ตามภูมิสังคม โดยยึดอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ตลอดจนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกร      
ให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือกับ     
การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจัดท าข้อมูลที่ครบถ้วนจะท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเครือข่าย  
ด้านปศุสัตว์ให้มีเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 
 กรมปศุสัตว์ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์ โดยมุ่ง
สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจาก
ข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า (AEC) โดยการสร้างให้เป็น Smart Officer ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา กับเทคโนโลยีนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ สร้างสังคม     
แห่งการเรียนรู้ ยกระดับการท างานของบุคลากรภาครัฐ ไปสู่สังคมแห่งการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ 
ให้บริการเกษตรกรอย่างเป็นธรรม เข้าถึงง่าย สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นเพ่ือนคู่คิดในการพัฒนาการผลิตและ
การตลาด เพ่ือให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์มีความยั่งยืน โดยส านักงานปศุสัตว์เขตจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ดังนี้ 
      (1) ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรอบรู้ในทุกๆ มิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจ      
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ   
ด้านปศุสัตว์ 
      (2) ส่งเสริมบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมในสายงานสาขาอาชีพต่างๆ ให้ความส าคัญกับ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาในพ้ืนที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 
       (3) ผลักดันและสนับสนุนบุคลากร ให้สามารถท างานเต็มความรู้ ความสามารถ และมีความก้าวหน้า
ในสายงานต่างๆ และการสร้างความเป็นธรรม 

 5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขตมีแผนงาน โครงการที่ต้องด าเนินการทั้งจากนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภารกิจ  
จากส านัก/กองส่วนกลาง และงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปศุสัตว์เขตที่ต้องถ่ายทอดไปสู่ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์/สถานี/ด่าน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมาย ต้องมีการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าใน 
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การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการปฏิบัติงาน และประเมินผลความส าเร็จของงาน เพ่ือให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด ซึ่งจะด าเนินการ ดังนี้ 

     (1) การติดตาม (Monitoring) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานหากเกิด
ปัญหาระหว่างการด าเนินงาน โดยเป็นข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความ
สะดวกให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยตรวจสอบว่าการด าเนินการนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วน ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดได้ผลตรงตามที่
ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการ ด าเนินไปตรง    
ตามเป้าหมายของแผนงาน และแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ซึ่งต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้         
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) การประเมินผล (Evaluation) โดยการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากแผนงาน/
โครงการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานด าเนินการ ว่ามีความคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
มากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ดังนั้นส านักงานปศุสัตว์ เขตจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนงาน/โครงการในอนาคต โดยสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมกับ
ท้องที่มากขึ้น รวมถึงสามารถทราบผลการด าเนินงานต่างๆ และเมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม    
ท าให้โลกเสียภาวะสมดุล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรด้านปศุสัตว์ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเสียหายต่อ    
การผลิต จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูล สถิตต่ิางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยง แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย ส าหรับประเมินความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น โดยส านักงานปศุสัตว์เขตจะเป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานกับ
หน่วยงานส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
      (1) ก่อนเกิดภัย มีการประสานหน่วยงานในพ้ืนที่เตรียมจัดท าแผนเตรียมความพร้อม จัดท า
แผนการอพยพสัตว์ ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือเตรียมสถานที่
อพยพสัตว์ ส ารองเสบียงสัตว์ ฉีดวัดซีนให้สัตว์ล่วงหน้า เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค และติดตามการรายงาน    
สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               (2) ขณะเกิดภัย ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติกับเกษตรกร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่น 
หน่วยงานทหาร) ช่วยเกษตรกรอพยพสัตว์ ประสานศูนย์/สถานีอาหารสัตว์ใกล้เคียงขอสนับสนุนเสบียงสัตว์ 
ช่วยเหลือเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์ป่วย แนะน าเกษตรกรในการดูแลสัตว์ป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค
ระบาด รายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
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       (3) หลังเกิดภัย ให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพการเลี้ยงสัตว์ หรือบรรเทาความเสียหาย โดยใช้เงิน
ทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณี
ฉุกเฉินหรือเงินงบประมาณอ่ืน         
 ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กรมปศุสัตว์จึงมีความจ าเป็นในการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในส านักงานปศุสัตว์ เขต โดยเปลี่ ยนชื่อส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี              
“ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เ พ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์ เขต เ พ่ือบูรณาการ             
งานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area) และมิติ
เชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด รวมถึงสนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ภารกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ าซ้อน
ของการด าเนินงาน  

การวิเคราะห์ 
1. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า การจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไป
ตามมาตรา 3/1 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่ง
งานภายในนั้น อ.ก.พ.กระทรวง ได้เห็นชอบแล้ว   
 2. การปรับปรุงโครงสร้างภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต เป็นการปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ในการรองรับ
ยุทธศาสตร์งานพัฒนาปศุสัตว์ ในการบูรณาการงานยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาคกับส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ศูนย์/สถานี/ด่าน ส านักงานปศุสัตว์เขต กลุ่มจังหวัด และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน การถ่ายทอด
ภารกิจ รวมถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

กรมปศุสัตว์  ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์ เขต             
โดยเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในและแบ่งส่วนราชการภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” 
เพ่ิมเติมข้ึนในส านักงานปศุสัตว์เขต จ านวน 9 เขต ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงฯ ได้อนุมัติแล้ว กรมปศุสัตว์จะได้
พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ต่อไป  

        

(เอกสารประกอบการพิจาณา ดังรายละเอียดตามที่แนบ) 
 
 
 
 
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรมปศุสัตว์ 

 

      
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที ่ กองคลัง กองแผนงาน 

ศูนย์สาสรสนเทศ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส านักกฎหมาย ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสตัว์ 

ส านักตรวจสอบคณุภาพ 
สินค้าปศสุตว ์

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์

ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์ ส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การปศุสตัว ์

ส านักงานปศุสตัว์เขต 1-9 

ส านักเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สตัว ์

ส านักเทคโลยีชีวภาพ 
การผลิตปศสุัตว ์

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 76 จังหวัด 

ส านักงานปศุสตั์อ าเภอ 874 อ าเภอ 
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“เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” 
 

               
     

    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

        

พันธกิจของกรมปศุสัตว์ 

1. เสริมสร้างการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้  
ความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปัจจัยเสี่ยง และก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: 
AEC) ตลอดจนส่งเสริมการสร้างคุณค่า ความส าคัญในอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ป รับโครงสร้างการผลิต เน้นการพึ่งพาตนเอง เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพอาชีพเกษตรกร 
 2. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ควบคู่กับการก ากับดูแลมาตรฐาน 
การผลิตให้มีความน่าเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า และตามหลักมาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ 
ศักยภาพทางการแข่งขัน ก ากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครบวงจร เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม  
โดยบุคลากรในเครือข่ายของการปศุสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 4. สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นฐานแห่งศูนย์กลาง 
แหล่งความรู้ มุ่งสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ประกอบการ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย์ 
และอ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 
 5. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ ด้วยกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบให้ได้มาตรฐานสากลและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพี ยงพอ 
และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระ ดับ
สากล โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไป 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุส าหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย 

ด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
4. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ าเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ 

และชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
5. ควบคุม ป้องกัน ก าจัด บ าบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสาน ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
7. ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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อ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

1. ศึกษา วิเคราห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุมการป้องกัน การบ าบัดโรคสัตว์        
การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ 
และสุขอนามัยสัตว์ 
 4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
 5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์ สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืน          
ที่เก่ียวข้อง 
 6. เป็นศูนย์การศึกษาเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์ 
 7. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9  (ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

ส่วนรับรงคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส่วนป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคคล การติดต่อประสานงานและ   
งานสถิติข้อมูล   
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน
งบประมาณ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุ
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และ
ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    
โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า     
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์   รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการด าเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัตว์    
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ก่อนปรับปรุงโครงสร้าง) 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 

        

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิต  และระบบเศรษฐกิ จ       
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
2. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้ค าปรึกษา แนะน า ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 ศูนย์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่ เหมาะสม       
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพ่ือการ
ยังชีพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7) 
ศูนย์) 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์      
เพ่ือการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ    
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ    
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง     
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพ่ือสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา        
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               

              
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน   
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์        
3. ด าเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป   
และการติดต่อประสานงาน 
 

1.  ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ 
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
3. จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ใน   
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
5.ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ 
6 .เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต
ปศุสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ * ส่วนสุขภาพสัตว์ ** 

หมายเหตุ  * ส่วนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
              ** เปลี่ยนชื่อส่วน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุ
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และ
ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    
โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า     
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                

 

 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ** ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ** 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์   รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการด าเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัตว์    
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิต  และระบบเศรษฐกิ จ       
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
2. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้ค าปรึกษา แนะน า ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ  ** เปลี่ยนชื่อส่วน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (หลังปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                     
             

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 1-9 ** ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7 ศูนย์) 

หมายเหตุ  ** เปลี่ยนชื่อศูนย์ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่ เหมาะสม       
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพ่ือการ
ยังชีพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์      
เพ่ือการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ    
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ    
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง     
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพ่ือสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา        
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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ตัวอย่างวาระการพิจารณา การเกลี่ยอัตราก าลัง  

วาระท่ี... เรื่อง การเกลี่ยอัตราก าลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

1. ค าขอ 
 กรมปศุสัตว์ขอเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ และปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เ พ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงาน                
ปศุสัตว์เขต 1-9 ดังต่อไปนี้ 
    1. ขอเกลี่ยอัตราก าลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต       
เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จ านวน 36 ต าแหน่ง 
 2. ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของส านักงาน        
ปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ     
7ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 27 ต าแหน่ง 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
          กรมปศุสัตว์มีภารกิจส าคัญที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์        
ภาคการปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่ให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกลตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค โดยด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
โครงการ Smart farmer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ความร่วมมือ FTA และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
นโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ การจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดยส านักงานปศุสัตว์เขต                    
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ ในระดับภาค                
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์  มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี               
จะเป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณา
จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง ตรวจ ติดตาม ประเมินผลง าน 
สนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามกฎหมาย 
          กรมปศุสัตว์ จึงเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ 
กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เ พ่ือประสิทธิภาพใน         

ภาคผนวก ข. 
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การบริหารจัดการความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค การติดตาม
งาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมนี้กรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการ
ภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต     
เพ่ือบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์และระดับกลุ่มจังหวัด และเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (ส านัก/กอง) กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่(ศูนย์/
สถานี/ด่าน) เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนอง
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ซึ่ ง อ.ก.พ.กระทรวงฯ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่             
16 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต และ      
ให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       
การปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานปศุสัตว์เขตดังนี้ 
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
          2. ส่วนสุขภาพสัตว ์  

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

          คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ได้ พิจารณามีมติ               
ให้จัดโครงสร้างอัตราก าลังของยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จ านวน 4 ต าแหน่ง โดยให้ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังมาจากส่วน/ฝ่ายภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ดังต่อไปนี้ 
          1. ต าแหน่งหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ก าหนด ซึ่งจะปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
          2. ต าแหน่งผู้ ใต้บังคับบัญชา จ านวน 3 ต าแหน่ง โดยจะปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและ          
เกลี่ยอัตราก าลัง มาจากส่วน/ฝ่าย ภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่   
              2.1 ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ      
ตามที่ก าหนด ซึ่งจะปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ส่วนส่งเสริมและพัฒนา    
การปศุสัตว์ หรือต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่ายเดิมในแต่ละเขต ทั้ง 9 เขต 
              2.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ    
ปศุสัตว์ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
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3. การวิเคราะห์ 
1. การเกลี่ยอัตราก าลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต  1-9 

เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จ านวน 36 ต าแหน่ง เป็นการจัด
ต าแหน่งที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือ ก.พ.ที่ นร1008/ว 17 ลงวันที่ 
2 กรกฎาคม 2552  

2. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของส านักงาน     
ปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 27 ต าแหน่ง อยู่ในอ านาจของ 
อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งของหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ไม่มีผล     
ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงไม่ต้องน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขตจ านวน 36 ต าแหน่ง   

2. อนุมัติในหลักการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์จากต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล และต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 27 ต าแหน่ง    
เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป  

 

(เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจาณาตามที่แนบ) 
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วาระท่ี...... เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ 

1. ค าขอ 
 กรมปศุสัตว์ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ จ านวน 27 ต าแหน่ง          
ในต าแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม ดังนี้  
 1. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานเป็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
 2. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการหรือช านาญการพิเศษ โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง        
ในสายงานเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการหรือช านาญการพิเศษ จ านวน 9 ต าแหน่ง 
 3. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ในสายงาน
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง 
 4. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ในสายงาน
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 

(ตามบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่แนบ) 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
 กรมปศุสัตว์มีภารกิจส าคัญที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการ
ปศุสัตว์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่ให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สนับสนุนการวิจัย
พัฒนา ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกลตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย
ด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โครงการ Smart 
farmer และ Smart officer การจัด Zoning สินค้าปศุสัตว์ ความร่วมมือ FTA และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ดังกล่าวข้างต้น กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ           
เพ่ือรองรับนโยบาย และเพ่ิมศักยภาพด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ในมิติต่างๆ          
การจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และการสังเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์เชิงธุรกิจ โดยส านักงาน
ปศุสัตว์เขตซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานปศุสัตว์ในระดับภาค                
ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์  มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ด้านการผลิตสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี               
จะเป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ พิจารณา
จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง ตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน 
สนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามกฎหมาย กรมปศุสัตว์จึงได้มีหนังสือเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต         
ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ    
การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐาน  
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การปศุสัตว์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เ พ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ         
ความชัดเจนในการถ่ายทอดภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปสู่ส่ วนภูมิภาค การติดตามงาน                
การให้ค าปรึกษาแนะน า การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ กรมปศุสัตว์ขอแบ่งส่วนราชการ
ภายในให้มี “ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์” เพ่ิมเติมขึ้นในส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต    
เพ่ือบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงนโยบาย (Agenda) มิติเชิงภารกิจ (Function) มิติเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และมิติเชิงรายสินค้า (Community) ในระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับกลุ่มจังหวัด และ  
เป็นตัวเชื่อมระหว่างภารกิจส่วนกลาง (ส านัก/กอง) กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่ (ศูนย์/
สถานี/ด่าน) เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนอง
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต
ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ และให้กรมปศุสัตว์พิจารณาด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งใน
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขตท้ัง 9 เขตต่อไป  
            ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
             2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ (Zoning) ที่หมาะสม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
            3. จัดท าสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
            4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
            5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
            6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 
            อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติ
การจัดโครงสร้างอัตราก าลังของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต จ านวน 
4 ต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น 36 ต าแหน่ง โดยให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ือน าไปก าหนด
ต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ก าหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่ายเดิมในแต่ละเขต      
ทั้ง 9 เขต ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ก าหนดเป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ โดยปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิ 

2. ต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่      
      2.1 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ หรือ

ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 

      2.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน  และระดับต าแหน่ง          
จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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 พร้อมนี้ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายใน   
กรมปศุสัตว์จากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จ านวน 27 ต าแหน่ง เนื่องจากต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     
การปศุสัตว์ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้ง จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ที่ก าหนด 
 เนื่องจาก การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          
ของต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และผู้ใต้บังคับบัญชา ตามข้อ 1 
และข้อ 2.1 เป็นการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน อยู่ในอ านาจของ  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. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงาน       
ปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต จ านวน 27 ต าแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น เป็นการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง             
โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายในกรมปศุสัตว์ ซึ่งอยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งในหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 17 ล งวันที่   
2 กรกฎาคม 2552 
 2. การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน จ านวน 27 ต าแหน่งดังกล่าว ไม่มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายทาง       
ด้านบุคคลของกรมปศุสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น จึงไม่ต้องน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก 

 ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้ง 9 เขต โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานภายใน        
กรมปศุสัตว์จากต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จ านวน 27 ต าแหน่ง แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 

 

(เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจาณาตามที่แนบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง ภายในกรมปศุสัตว์ 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1   ส านักงานปศสุัตว์เขต 1   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1716 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
2 1718 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ

ช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

3 1719 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

4 1720 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 2   ส านักงานปศสุัตว์เขต 2   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
5 1784 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
6 1786 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ

ช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

7 1787 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

8 1788 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   ส านักงานปศุสัตว์เขต 3   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  
9 1860 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
10 1861 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
11 1862 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
  ฝ่ายบรหิารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   

12 1808 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   

13 1934 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
14 1938 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ

ช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

15 1939 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

16 1940 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 5   ส านักงานปศสุัตว์เขต 5   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  
17 2015 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
18 2016 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
19 2017 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคค วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

20 1784 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 6   ส านักงานปศสุัตว์เขต 6   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

21 2085 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
22 2086 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
23 2087 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

24 2030 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 7   ส านักงานปศสุัตว์เขต 7   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  
25 2144 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
26 2147 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ

ช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

27 2148 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

28 2149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 8   ส านักงานปศสุัตว์เขต 8   

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
29 2231 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
30 2232 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
31 2233 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ

ช านาญการ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        

32 
 

2166 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

 
 
 

111 



 

 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 9   ส านักงานปศสุัตว์เขต 9   
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  

33 2276 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
34 2280 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ

ช านาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

35 2281 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
36 
 

2166 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
โดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน กรมปศุสัตว์ 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1   ส านักงานปศุสัตว์เขต 1   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์  
1 1716 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

2 1718 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ   หรือ
ช านาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

3 1719 นักทรัพยากรบุคคล 
 

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 2   ส านักงานปศสุัตว์เขต 2   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
4 1784 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

5 1786 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ   หรือ
ช านาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

6 1787 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 3   ส านักงานปศสุัตว์เขต 3   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
7 1860 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

8 1862 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

9 1808 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   ส านักงานปศสุัตว์เขต 4   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   

10 1934 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

11 1938 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ   หรือ
ช านาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

12 1940 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5   

  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   
13 2015 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

14 2017 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

15 1784 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 6   ส านักงานปศสุัตว์เขต 6   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์  

16 2085 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

17 2087 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

18 2030 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศสุัตว์เขต 7   ส านักงานปศสุัตว์เขต 7   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   

19 2144 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

20 2147 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

21 2149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 8   ส านักงานปศสุัตว์เขต 8   
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   

22 2231 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

23 2233 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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ล าดับที ่
ต าแหน่ง 
เลขที ่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่ 
ชื่อต าแหน่ง 

ในการบริหาร 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับต าแหน่ง 

24 
 

2166 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 9   ส านักงานปศสุัตว์เขต 9   

  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว ์   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์   
25 2276 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ช านาญการพิเศษ นักวิ เคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

26 2280 นักทรัพยากรบุคคลล นักทรัพยากรบุคคลล วิชาการ ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ 

นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

27 
 

2166 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 

นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการหรือ
ช านาญการ 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

117 

1. ศึกษา วิเคราห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุมการป้องกัน การบ าบัดโรคสัตว์        
การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ 
และสุขอนามัยสัตว์ 
 4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
 5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืน          
ที่เก่ียวข้อง 
 6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และ       การให้บริการสุขภาพสัตว์ 
 7. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
    
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         

              
 
 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน   
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์        
3. ด าเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป   
และการติดต่อประสานงาน 
 

1.  ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ 
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
3. จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ใน   
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
5.ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ 
6 .เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต
ปศุสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส่วนสุขภาพสัตว์  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคปุ้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และก าหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
สัตว์ การควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุม
การด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย    โรคระบาดสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า     และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          

 

 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

1.   ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์   รวมทั้ง   
การตรวจรับรองและควบคุมการด าเนินงาน   
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม   
คุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  สินค้าปศุสัตว์    
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาาตรฐาน   
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ   
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิต  และระบบเศรษฐกิ จ       
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
2. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต 
และให้ค าปรึกษา แนะน า ระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ      
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 (ปรับปรุงโครงสร้างใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ต่อ) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 1-9  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (7 ศูนย์) 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่ เหมาะสม       
ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ และการปศุสัตว์เพ่ือการ
ยังชีพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณา
การองค์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์   
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์      
เพ่ือการพัฒนา สุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคและ    
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ   
ตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3. เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ    
สินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้ง     
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพ่ือสุขอนามัยการผลิตและ
ผู้บริโภค  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนา        
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจรในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุข
ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ก่อนเกลี่ยอัตราก าลัง) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปศสุัตว์เขต 1-9  

ผู้อ านวยการ สูง  - 9 

ขรก.   - 432 
พรก.   - 514 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขรก.   - 35 
พรก.   - 31 

ส่วนสขุภาพสัตว์ ขรก.   - 53 
พรก.   - 70 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ ขรก.   - 81 
พรก.   - 34 

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

นายสัตวแพทย ์(ชพ)                - 9 
นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)      - 27 
สัตวแพทย ์(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 

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 
 

ขรก.   - 143 
พรก.   - 246 

นายสัตวแพทย ์(ชช)                     - 7      นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)                - 48 
นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก)                - 1      นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)   - 38 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ปก/ชก)   - 16    นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)               - 2 
สัตวแพทย ์(อว)                          - 2       สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                          - 12 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             - 14    นายชา่งเทคนิค (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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แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (หลังเกลี่ยอัตราก าลัง) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปศสุัตว์เขต 1-9  

ผู้อ านวยการ สูง  - 9 

ขรก.   - 432 
พรก.   - 514 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขรก.   - 35 
พรก.   - 22 

ส่วนสขุภาพสัตว์ ขรก.   - 53 
พรก.   - 70 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ ขรก.   - 50 
พรก.   - 25 

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

นายสัตวแพทย ์(ชพ)                - 9 
นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)      - 27 
สัตวแพทย ์(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 

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ 
 

ขรก.   - 143 
พรก.   - 246 

นายสัตวแพทย ์(ชช)                     - 7      นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)                - 48 
นายสัตวแพทย ์(ปก/ชก)                - 1      นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ปก/ชก/ชพ)   - 38 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ปก/ชก)   - 16    นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)               - 2 
สัตวแพทย ์(อว)                          - 2       สัตวแพทย์ (ปง/ชง)                          - 12 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             - 14    นายชา่งเทคนิค (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 
นักจัดการงานทัว่ไป (ปก/ชก)               - 5 
พรก.                                           - 18 
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1. แบบบรรยายลักษณะงานประเภทอ านวยการ 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  .................. 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ านวยการ ระดับ...................วิ/ทั่ชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว์และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
............................................................................................................................. .................................................
 ............................................................................................................................. ................................................
 ............................................................................................................................. ................................................
. 
ส่วนที่  3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
3   

 
ข. ด้านบริหารงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
 

2  
3  
4   
5   

ภาคผนวก ค. 
แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน 
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ค. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 2  
3  

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 2  
 
ส่วนที่ 4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดตา 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

1. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. ความรู้เรื่องงาน....................... ระดับท่ีต้องการ .....  
3. กฎหมายเกี่ยวกับ.................... ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระดับท่ีต้องการ ..... 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

1. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ….. 
2. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ….. 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ….. 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ..... 
5. การท างานเป็นทีม 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
7. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

ระดับท่ีต้องการ ..... 
ระดับท่ีต้องการ ….. 
ระดับท่ีต้องการ ..... 

   8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           ระดับท่ีต้องการ …..        
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สมรรถนะทางการบริหาร   

1. สภาวะผู้น า ระดับท่ีต้องการ ….. 
2. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องการ ….. 
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับท่ีต้องการ ….. 
4. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องการ ….. 
5. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องการ ….. 
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีต้องการ ….. 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ….. 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ….. 
3. การด าเนินการเชิงรุก ระดับท่ีต้องการ ….. 

ส่วนที่  6  การลงนาม 
ชื่อผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดท า  ................................... 
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2. แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี........................ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับ......................../ทั่ชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่ม................................................................................แล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับ........................ง 

ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
............................................................................................................................. .................................................
 ................................................................................. ............................................................................................
 ............................................................................................................................. ................................................
.ส่วนที่  3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 
3   

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
2  ราชการ 
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ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 2  

ส่วนที่ 4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
1. ความรู้เรื่องงาน.................... ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. กฎหมายเกี่ยวกับ................ ระดับท่ีต้องการ ..... 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

1. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ .....  
2. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ..... 
5. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ..... 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ..... 
7. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ..... 
8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ..... 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ..... 

ส่วนที่  6  การลงนาม 
 
ชื่อผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดท า  ................................... 
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3. แบบบรรยายลักษณะงานประเภททั่วไป 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี........................ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  .....................................................................................นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    ......................................................................................และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับ............ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   .......................................................................................และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่ม................................................................................แล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับ...............................................ง 

ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
............................................................................................................................. .................................................
 ................................................................................................................................................................. ............
 ...................................................................................................................... .......................................................
.ส่วนที่  3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 
3   

 

ข . ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 

 

ค. ด้านการก ากับดูแล (เฉพาะต าแหน่งหัวหน้างาน) 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1  ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
2  ราชการ 
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ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
1. ความรู้เรื่องงาน.................... ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. กฎหมายเกี่ยวกับ................. ระดับท่ีต้องการ ..... 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

1. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ .....  
2. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ..... 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ..... 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ..... 
5. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ..... 
6. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ..... 
7. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ..... 
8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ..... 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ..... 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ..... 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ..... 

ส่วนที่  6  การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ ................................... 
วันที่ที่ได้จัดท า  ................................... 
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ตารางสรุปผลจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ของส านักงานปศุสัตว์เขต 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการ 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

อ านวยการ 
สูง 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ช านาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 

ส านักงาน 
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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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 
ช านาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
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 

 



 

 

132 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 
ช านาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ช านาญการ 
 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป  
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
อาวุโส 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 

ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
 
ส่วนมาตรฐาน 
การปศุสัตว์ 
 
ส่วนมาตรฐาน 
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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ตารางสรุปผลจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 

ผู้อ านวยการ   
เฉพาะด้าน 
ผู้อ านวยการ   
เฉพาะด้าน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
สัตวแพทย์/ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
สัตวแพทย์ 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 

อ านวยการ 
สูง 
อ านวยการ 
ต้น 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
อาวุโส 
 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 

ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 
ส านักงาน 
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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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 
 
สัตวแพทย ์
 
สัตวแพทย ์
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย ์
 
สัตวแพทย ์
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 
นักวิชาการสัตวบาล 
 

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

วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ช านาญการ 

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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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ชื่อต าแหน่ง 
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 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
นายสัตวแพทย์ 
 
สัตวแพทย ์
 
สัตวแพทย ์
 
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 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการ 
ช านาญการ 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
อาวุโส 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
วิชาการ 
ช านาญการพิเศษ 
วิชาการ 
ช านาญการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 
ทั่วไป 
ช านาญงาน 
ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
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ตัวอย่างบัญชีเลขที่ต าแหน่งแนบท้ายตารางสรุปผลจ านวนต าแหน่งงาน 
 

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่งปศุสัตว์เขต   ระดับอ านวยการสูง 

   ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1 1680 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

2 1732 ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

3 1806 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 

4 1872 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

5 1953 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

6 2028 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 

7 2096 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 

8 2164 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 

9 2246 ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
 

  
รวม    9    ต าแหน่ง 
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ต าแหน่งสัตวแพทย์  ระดับช านาญงาน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

   ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
1 2301, 2312 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 2361 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

3 2392 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 

4 2414, 2415 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 

5 2422 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 

6 2466 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

7 2790 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 

8 2849, 3172 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

9 3241 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 

10 2580, 2584 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 

11 2630 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

12 2660 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 

13 2696 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

14 2709 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

15 2803 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 2873 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

17 2924 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

18 3031 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

19 3047 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

20 3111 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

21 4069 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

22 3256, 1405 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

23 3340 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

24 3347 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

25 3403, 3406 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

26 3510 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

27 3541 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

28 3618 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

29 3672 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ ์

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
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ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
30 3711, 3596 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 

31 3746 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

32 3815 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 

33 4774 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

34 3870 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

35 3901 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

36 3940 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

37 3961 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 

38 3983 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 

39 4002 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 

40 4014 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

41 4504, 4075 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

42 4093 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร 

43 4068, 4071 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

44 4144 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

45 3736, 4219 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

46 4244 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

47 4274 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

48 4324 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

49 4384 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

50 4414 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

51 4427 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 

52 2914 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

53 4350 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

54 4475 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

55 1500 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 

56 4284 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 

57 4568 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 

58 3604 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

59 4668 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
60 4701 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

 61 1679 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
 

รวม    71    ต าแหน่ง 


