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คํานํา 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการสําคัญ (Flagship project) ท่ีจะดําเนินการระหวางป 

2556–2561 ซ่ึงตอบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของประเทศใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการเพ่ิม

รายไดจากฐานเดิม ดานการสรางรายไดจากโอกาสใหม ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน และดานการ

ลดรายจาย จํานวน 7 โครงการ โดยกรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบในโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู 

Smart Famer และโครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน แตยังขาดอัตรากําลังท่ีปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/

โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ  

 โดยการขอเพ่ิมอัตรากําลังขาราชการเปนเรื่องท่ีดําเนินการไดคอนขางยากมาก เนื่องจาก

คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลัง

ปกติ ไมใหเพิ่มอัตราตั้งใหมในภาพรวมสําหรับขาราชการทุกประเภท ยกเวนกรณีจําเปนอันมิอาจเลี่ยงได 

หากกรณีท่ีสวนราชการมีการขออัตราขาราชการตั้งใหม ใหฝายเลขานุการรวม คปร. รวมกับสวนราชการหรือ

องคกรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะหภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภท และคาใชจาย

ดานบุคคลของสวนราชการ พรอมท้ังเหตุผลความจําเปนเสนอ คปร. พิจารณา และหาก คปร. พิจารณาเห็นควรให

มีการเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหม ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการขออัตรากําลังเพ่ิม

ใหมของกรมปศุสัตว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด เกิดประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

แนวทางดําเนินการเก่ียวกับการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม จึงไดศึกษาแนวทางในการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมใหแก

ผูปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงาน สําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจของกรมปศุสัตวสําหรับ

กรณีอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนมาตรฐาน สงเสริมความรู ความเขาใจในกระบวนการ

ดําเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน 

 ผูจัดทําขอขอบคุณสํานักงาน ก.พ. และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีใหความสําคัญ

กับภารกิจดานการปศุสัตว และอัตรากําลังท่ีปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ 

และขอขอบคุณทาน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ที่ใหการสนับสนุน ปรึกษาแนะนํา และโอกาสในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางเสมอมา ตลอดจนหัวหนากลุม/ฝายของกองการเจาหนาท่ี ในการใหคําชี้แนะแก

ผูจัดทําในการศึกษาครั้งนี้ 

 

        คณะผูจัดทํา 

        กันยายน  2560 
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การขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรประเทศ 

ไตรเทพ  ณรงคอินทร
1
  รวิวรรณ  สุวรรณพันธ

1
 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงแนวทางในการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจ

ของกรมปศุสัตว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขาใจในกระบวนการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการขออัตรากําลังเพิ่มใหมของ

กรมปศุสัตว เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ  

 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 อนุมัติจัดสรรอัตรา

ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 110 อัตรา แยกเปนรายโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ โดยใหเพิ่มอัตรา

ขาราชการในสํานักงานปศุสัตวเขต 1 - 9 รวมจํานวน 18 อัตรา 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดยใหเพิ่มอัตราขาราชการ รวมจํานวน 54 

อัตรา 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใหเพ่ิม

อัตราขาราชการประจําดาน 18 ดาน ดานละ 2 อัตรา รวมจํานวน 36 อัตรา 

4. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City : GAC) โดยใหเพิ่มอัตราขาราชการ 

รวมจํานวน 2 อัตรา 

ท้ังนี้ การอนุมติอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ. มีเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงขาราชการเพิ่มใหมตาม

ยุทธศาสตรประเทศ ดังนี้ 

 1. ใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปใชในการปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร

ประเทศเทานั้น กรณีท่ีสวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร

ประเทศไปจากท่ีกําหนดไวเดิม จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงภายใตภารกิจตามยุทธศาสตรประเทศ 

 2. หามมิใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปยุบเลิก เพ่ือปรับปรุงกําหนดตําแหนงอ่ืนเปนระดับสูงข้ึน 

 3. ใหสวนราชการรายงานผลการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการใชตําแหนงของ

สวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 

 

 

 
1 กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กองการเจาหนาท่ี 

เลขทะเบียนวิชาการ 
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สําหรับการกําหนดประเภทตําแหนง และสายงานของอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับ

เพ่ิมใหม ตองวิเคราะหวามีความจําเปนตองใชประเภทตําแหนง สายงานใด และระดับตําแหนง เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ และตองเปนไป

ตามระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดอยางเครงครัด รวมท้ังการตรวจสอบ

และติดตามการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยตําแหนงท่ีไดรับอนุมัติเพ่ิมใหมเพ่ือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 110 อัตรา กําหนดเปน

ประเภทตําแหนง และสายงาน ดังนี้ 

1. ตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 83 อัตรา 

2. ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 24 

อัตรา 

3. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 

1 อัตรา 

4. ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 

5. ตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 

โดยแนวทางในการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม มีดังนี้ 

1. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อใชปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญ

ตามยุทธศาสตรประเทศ ซ่ึงเปนโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกรมปศุสัตว

ไดรับมอบหมายรับผิดชอบและเก่ียวของนั้น จะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนงาน/โครงการสําคัญ

ตามยุทธศาสตรประเทศใหเขาใจในหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค และรายละเอียดอยางเชาใจและถูกตอง 

2. การกําหนดประเภทตําแหนง และสายงานของอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอเพ่ิมใหม 

ตองวิเคราะหวามีความจําเปนตองใชประเภทตําแหนง สายงานใด และระดับตําแหนง เพ่ือใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร

ประเทศ และตองเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดอยาง

เครงครัด 

3. การตรวจสอบและติดตามการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ

สําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ เพ่ือใหการใชตําแหนงท่ีไดรับเพ่ิมใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

สูงสุดแกทางราชการ และสอดคลองกับเจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาในการบริหารตําแหนง และเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมปศุสัตว ดังนี้ 

1. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อใชปฏิบัติภารกิจ/ยุทธศาตรที่สําคัญของ

กรมปศุสัตว ควรมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ "กําลังคนมีขนาด และ

สมรรถนะ" ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนท้ังในปจจุบันและในอนาคต มีการ
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วิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวาง

ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

2. ควรมีการตรวจสอบกําลังคน โดยการจัดทําสถิติประจําปเก่ียวกับตําแหนง กําลังคน และการใช

งบประมาณดานบุคคล เพ่ือวิเคราะหและแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตําแหนง กําลังคน และ

การใชงบประมาณดานบุคคลในชวงเวลาตางๆ เชน สถิติเก่ียวกับการกระจายกําลังคนตามประเภทตําแหนง 

ระดับตําแหนง สายงาน เพศ อายุ อายุราชการ เงินเดือน สังกัด หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน สัดสวนของกําลังคนใน

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน สัดสวนของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และ

ลูกจางชั่วคราว เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาวิเคราะหการกระจายอายุ แนวโนมกลุมอายุ โครงสรางอายุของบุคลากรภายใน

ระยะเวลา 5 - 10 ป หรือแนวโนมดานโครงสรางอายุของขาราชการอยูในกลุมวัยท่ีใกลเกษียณอายุ ซ่ึงกรมปศุสัตว

อาจมีการขาดแคลนอัตรากําลังหรือผูท่ีมีองคความรูประสบการณ เพราะภารกิจหลักของกรมปศุสัตวสวนใหญ

เปนงานท่ีตองใชความรูทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือประสบการณการทํางานท่ีสั่งสมมานาน 

เชน ดานวิชาชีพการสัตวแพทย วิชาการปศุสัตว การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และกฎหมายปศุสัตว ซ่ึงองคความรู

ท่ีสําคัญขององคกรอาจหายไปพรอมกับการเกษียณอายุราชการ รวมถึงแนวโนมการสูญเสียกําลังคนกรณีตาง ๆ ดวย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการสําคัญ (Flagship project) ท่ีจะดําเนินการระหวางป 2556 – 2561  

ซ่ึงตอบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของประเทศใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม ดานการ

สรางรายไดจากโอกาสใหม ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน และดานการลดรายจาย จํานวน 7 โครงการ

(หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 1304/156 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556) โดยจัดลําดับ

ความสําคัญ ดังตอไปนี ้ 

(1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

(2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

(3) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Famer  

(4) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

(5) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(6) โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) 

(7) โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

ซ่ึงโครงการท่ี 1 2 4 และ 5 กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบในโครงการดังกลาว แตยังขาดอัตรากําลังที่ปฏิบัติภารกิจ
ในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ 

โดยการขอเพ่ิมอัตรากําลังขาราชการเปนเรื่องท่ีดําเนินการไดคอนขางยากมาก เนื่องจากคณะกรรมการ

กําหนดเปาหมายและกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ ไมใหเพิ่มอัตรา

ตั้งใหมในภาพรวมสําหรับขาราชการทุกประเภท ยกเวนกรณีจําเปนอันมิอาจเลี่ยงได หากกรณีท่ีสวนราชการมีการขอ

อัตราขาราชการตั้งใหม ใหฝายเลขานุการรวม คปร. รวมกับสวนราชการหรือองคกรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศึกษาวิเคราะหภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภท และคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการ พรอมท้ังเหตุผล

ความจําเปนเสนอ คปร. พิจารณา และหาก คปร. พิจารณาเห็นควรใหมีการเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหม ใหนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป จากภารกิจในโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมปศุสัตวตองพิจารณาวิเคราะหและจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับอัตรากําลังปจจุบันท่ีปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร

ประเทศในโครงการท่ีรับผิดชอบหรือท่ีเก่ียวของ 

ดังนั้น แนวทางในการดําเนินการการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/

โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศนั้น จะตองวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อใชปฏิบัติภารกิจ 

ซึ่งเปนโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกรมปศุสัตวไดรับมอบหมาย

รับผิดชอบและเก่ียวของ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศใหเขาใจ

ถึงหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค และรายละเอียดแผนงาน/โครงการอยางชัดเจน สําหรับการกําหนดประเภท

ตําแหนง และสายงานของอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอเพ่ิมใหม ตองวิเคราะหวามีความจําเปนตอง
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ใชประเภทตําแหนง สายงานใด และระดับตําแหนง เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ สามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ และตองเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนด

ตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดอยางเครงครัด รวมท้ังการตรวจสอบและติดตามการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมสําหรับปฏิบัติ

ภารกิจในแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด เกิดประสิทธิภาพ

และสอดคลองกับแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม กองการเจาหนาท่ี จึงไดศึกษาแนวทางในการ

ขออัตรากําลังเพ่ิมใหมใหแกผูปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงาน สําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจของ

กรมปศุสัตวสําหรับกรณีอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนมาตรฐาน สงเสริมความรู ความเขาใจใน

กระบวนการดําเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาเปนแนวทางในการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจของกรมปศุสัตว 

2. เพ่ือสงเสริมความเขาใจในกระบวนการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ผูปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

การศึกษาแนวทางการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญ

ตามยุทธศาสตรประเทศ จะครอบคลุมเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด รายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ การจัดทําคําขอ วาระการพิจารณา และรายละเอียดการกําหนด

ตําแหนง การขอความเห็นชอบใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง การรายงานผลการใช

อัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมใหม การจัดทําแผนผังข้ันตอนปฏิบัติงาน (Work Flow) ตลอดจนการจัดทําแบบฟอรม

และเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การกําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดใหมีตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนง

ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง 

(การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ การปรับปรุง

การกําหนดตําแหนงสําหรับผู ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและ

สายงาน และกรณีอ่ืน ๆ โดยการกําหนดตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัด

เปนหลัก 

 2. การวิเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการรวบรวม วิเคราะหลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์

ท่ีสวนราชการคาดหวังจากงานท่ีเนนบทบาทงานจริงในปจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร หรือภารกิจในอนาคตของ

สวนราชการ เพ่ือนําเสนอเนื้อหาสาระของงานอยางถูกตองและชัดเจน ผลของการวิเคราะหงานตองแสดงใหเห็น
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ความสัมพันธระหวางงานนั้นกับองคกร และชวยใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจวางานนั้นๆ เก่ียวของกับความสําเร็จขององคกร

อยางไร หรืองานนั้นๆ ชวยเพ่ิมคุณคาใดแกองคกร 

 3. การวิเคราะหกําลังคน (Workforce Analysis) หมายถึง การวิเคราะหและกําหนดกรอบอัตรากําลัง

ท่ีเหมาะสมและเปนระบบ โดยเปนการวางแผนวาองคกรตองการกรอบอัตราท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนอัตราเทาใด 

ซ่ึงจะมีความสําคัญมากตอการบริหารกําลังคนของสวนราชการท้ังการวางแผนดานอุปทานกําลังคน การวางแผนการ

ใชและการพัฒนากําลังคน 

 3. คปร. หมายถึง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

 4. อ.ก.พ. กระทรวง หมายถึง อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยอมาจาก อนุกรรมการขาราชการ

พลเรือนสามัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ หมายถึง คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ซ่ึงต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (1) ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ฯ 

เปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เปนรองประธาน ผูแทน ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ 

และมิไดเปนขาราชการในกระทรวง ไมเกินสามคน ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงใน

กระทรวงฯ ไมเกินหาคน และเลขานุการหนึ่งคน มีอํานาจหนาท่ี พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของ ก.พ.พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังภายใน

กระทรวง พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การสั่งใหออกจากราชการและปฏิบัติการอ่ืนตาม พระราชบัญญัตินี้ 

5. คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องการกําหนดตําแหนงและการกําหนดโครงสรางการแบงงานภายในของ

สวนราชการกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หมายถึง คณะทํางานซ่ึงแตงต้ังโดย อ.ก.พ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ. คัดเลือก รองปลัดกระทรวง 

ผูแทนสํานักงาน ก.พ. หัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ีหรือผูแทนของสวนราชการท่ีเสนอเรื่องให อ.ก.พ.กระทรวง

พิจารณา เปนคณะทํางาน โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี และหัวหนากลุมวางแผนอัตรากําลังคน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ

ความเห็นตอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องการกําหนดตําแหนง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจตาม

ยุทธศาสตรชาติ  

 2. เปนการสงเสริมความเขาใจในกระบวนการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมอยางถูกตองตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ความรูทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

 

การจัดทําแนวทางดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ

สําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ สําหรับโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในครั้งน้ี 

ไดรวบรวมขอมูลทางวิชาการ แนวคิด ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการดังกลาว เพื่อใชประกอบการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

• แนวคิด ความรูทางวิชาการ 

o การวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

 แนวคิดในการวิเคราะหงาน 

 องคประกอบท่ีใชในการวิเคราะหงาน 

 การวิเคราะหงานกับพิจารณากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน 

 ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

 การวิเคราะหงานเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

o การวิเคราะหกําลังคน (Workforce Analysis) 

 เทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน (Demand Analysis Techniques) 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

• ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

o พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

o กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

o มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 – 2561 

o หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง 

ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 

o หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 15 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง 

ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2555 

o หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/450 เรื่อง ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหม

ตามยุทธศาสตรประเทศ ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 
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แนวคิด ความรูทางวิชาการ 

 1. การวิเคราะหงาน (Job Analysis)  

 การวิเคราะหงาน เปนปจจัยท่ีสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปนเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีสามารถ

นําไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ในดานการรวบรวมขอมูล เก่ียวกับรายละเอียดของงานแตละตําแหนง 

และขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหงาน สามารถนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคการ (สํานักงาน ก.พ. : 2533) 

 แนวคิดในการวิเคราะหงาน 

 การวิเคราะหงาน คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะหลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการคาดหวังจากงาน

เพ่ือนําเสนอเนื้อหาสาระของงานอยางถูกตองและชัดเจน การวิเคราะหงานท่ีดีมิใชการตรวจสอบการทํางานของ

ผูดํารงตําแหนงงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงงานนั้น ๆ แตการวิเคราะหงานท่ีถูกตองควรตั้งอยู

บนหลักการท่ีเนนบทบาทงานจริงในปจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร หรือภารกิจในอนาคตของสวนราชการ ผลของ

การวิเคราะหงานตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางงานนั้นกับองคกร และชวยใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจวางานนั้น ๆ 

เก่ียวของกับความสําเร็จขององคกรอยางไร หรืองานนั้น ๆ ชวยเพ่ิมคุณคาใดแกองคกร 

 ในการดําเนินการวิเคราะหงาน สิ่งที่จะนํามาพิจารณาคือ ตัวงานหรือตําแหนงงานไมใชตัวผูดํารงตําแหนง

งานนั้น ๆ อยู แตเปนตัวตําแหนงงานท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคและความรับผิดชอบหลักของงานไวอยางชัดเจน 

ซ่ึงท้ังหมดนี้จะมีความสัมพันธกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 องคประกอบท่ีใชในการวิเคราะหงาน 

 โดยท่ัวไปการวิเคราะหงานจะพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) 

คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ (Social Characteristics) และเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตองาน 

(Work Context) โดยในแตละเรื่องแบงเปนองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) ในการวิเคราะหคุณลักษณะของเนื้องานนั้นจะวิเคราะห

ในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

 1.1 อํานาจในการทํางานดวยตนเอง เปนการวิเคราะหตําแหนงดังกลาวใหอิสระแกผูปฏิบัติงานมากนอย

เพียงใด เชน การวางแผนในการทํางานของตนเอง หรือเปดโอกาสใหตัดสินใจเลือกใชวิธีตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จ 

 1.2 ความหลากหลายของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวมีความหลากหลายในเนื้องาน

มากนอยเพียงใด 

 1.3 ความสําคัญของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงดังกลาวมีอิทธิผลตอชีวิต หรืองานในตําแหนงอ่ืน ๆ 

มากนอยเพียงใด เชน ผลการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอชีวิต หรืองานของผูอ่ืนหรือไม ฯลฯ 

 1.4 ความเปนเอกลักษณหรือความสมบูรณของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงดังกลาวมีความสมบูรณ

ในกิจกรรมตั้งแตตนจนจบหรือไม หรือมีผลลัพธท่ีเปนเอกลักษณมากนอยเพียงใด 
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 1.5 ผลสะทอนของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวสามารถจัดหาขอมูลหรือผลยอนกลับ

ไดอยางไร เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงาน หรือทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ผลของงานท่ีปฏิบัตินั้น สามารถให

ขอมูลไดโดยตรงถึงประสิทธิภาพของการทํางานทําในเชิงคุณภาพหรือปริมาณไดหรือไม ฯลฯ 

 1.6 คุณลักษณะทางความรู เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการ

นําความรู ทักษะ และความสามารถในดานตาง ๆ มาประกอบใช เพ่ือใหงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

 1.7 ความซับซอนของงาน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงดังกลาวมีความซับซอน หรือความยากมากนอย

เพียงใด เชน งานตองประมวลผลจากขอมูลตางๆ มากนอยเพียงใดระหวางการทํางาน ฯลฯ 

 1.8 การแกปญหา เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวจําเปนตองใชความคิด หรือความสามารถในการ

แกปญหาท่ีมีความเปนลักษณะเฉพาะของงาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทางความคิดอยางตอเนื่องมากนอย

เพียงใด เชน การปฏิบัติงานของทานมีความจําเปนตองแกปญหาท่ีไมมีคําตอบท่ีถูกตองแนชัดอยูหรือไม 

2. คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ (Social Characteristics) ในการวิเคราะห

คุณลักษณะงานในเชิงการประสานสัมพันธนั้นจะวิเคราะหในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

 2.1 แรงสนับสนุนจากสังคม เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองไดรับคําแนะนําหรือความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนมากนอยเพียงใด เชน งานตองเปดโอกาสพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรกับคนอ่ืน ๆ ระหวางการ

ทํางานหรือไม 

 2.2 กระบวนการทํางานหรือการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองพ่ึงพา

อาศัยกับงานในตําแหนงอ่ืน ๆ หรือไดรับการพ่ึงพาจากตําแหนงอ่ืน ๆ มากนอยเพียงใด นอกจากนั้นยังเปนการ

วิเคราะหวางานมีผลกระทบตองานอ่ืน ๆ อยางไร 

 2.3 ปฏิสัมพันธภายนอกองคกร เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองปฏิสัมพันธและติดตอกับ

บุคคลภายนอกองคกรมากนอยเพียงใด เชน การทํางานของทานจําเปนตองใชเวลาอยางมากกับบุคคลภายนอกองคกร 

ฯลฯ 

 2.4 ความคิดเห็นจากผูอ่ืนๆ เปนการวิเคราะหวาตําแหนงงานดังกลาวตองรับหรือใหขอมูลเก่ียวกับผลการ

ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด เชน งานตองไดรับความคิดเห็นมากมายเก่ียวกับผลงานจากผูบังคับบัญชา ฯลฯ 

 3. ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตองาน (Work Contest) เปนการวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 3.1 ความเหมาะสมตอสรีระ เปนการวิเคราะหวาการออกแบบงานเนนใหผูปฏิบัติสามารถเคลื่อนไหว

รางกาย และใชทาทางท่ีถูกตองในการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน การจัดตําแหนงที่นั่งระหวางปฏิบัติงาน

มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีกวางขวาง มีเกาอ้ีท่ีนั่งสบาย หรือการวางทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 

 3.2 ความตองการเชิงกายภาพ เปนการวิเคราะหวางานท่ีปฏิบัติมีความจําเปนตองทํากิจกรรมหรือตองใช

ความพยายามเชิงกายภาพมากนอยเพียงใด โดยมุงเนนไปท่ีความแข็งแรง ความทนทานของรางกาย เชน การทํางาน

จําเปนตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้ออยางมาก ฯลฯ 

 3.3 สภาพการทํางาน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานวามีอันตราย เสียงรบกวน ระดับ

อุณหภูมิ หรือความสะอาดในท่ีทํางานไมมีอันตรายจากสิ่งแวดลอมในบริเวณ โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุนควัน 
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 3.4 การใชอุปกรณในการทํางาน เปนการวิเคราะหวางานจําเปนตองใชอุปกรณ หรือเทคโนโลยีท่ี

ซับซอนและหลากหลายมากนอยเพียงใดในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหงานกับพิจารณากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน 

นอกจากการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ แลวในกระบวนการวิเคราะหงานนั้นอาจนําแนวคิดเรื่องกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในงานมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหม่ันใจวา การวิเคราะหภารกิจหลักของแตละตําแหนงงานไมขาดหนาท่ีใด หนาท่ี

หนึ่งท่ีสําคัญไป โดยปกติแลวทุกตําแหนงงานจะประกอบดวยองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของกิจกรรมหลัก

ในงาน ดังนี้ 

1. การนําเขาขอมูล เปนงานซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมการนําเขาขอมูลหรือการไดมาซ่ึงขอมูล ดังนี้ 

 1.1 งานท่ีเก่ียวของกับการประมาณการเปนตัวเลขจากลักษณะของผลงาน 

 1.2 งานท่ีเก่ียวของกับการรวบรวมขอมูล 

 1.3 งานท่ีเก่ียวของกับการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม และเหตุการณ 

 1.4 งานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบเครื่องมือ โครงสราง หรือเนื้อความท่ีเก่ียวของ 

 1.5 งานท่ีเก่ียวของกับการติดตามกระบวนการ เนื้อความท่ีเก่ียวของ หรือสภาพแวดลอม 

2. การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เปนงานท่ีเก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 2.1 งานท่ีเก่ียวของกันการชวยเหลือและดูแลผูอ่ืน 

 2.2 งานท่ีเก่ียวของกับการสอนงาน และการพัฒนาผูอ่ืน 

 2.3 งานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

 2.4 งานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา 

 2.5 งานท่ีเก่ียวของกับการเปนตัวประสานในการทํางาน หรือกิจกรรมของบุคคลอ่ืน 

 2.6 งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหรือการสรางทีมงาน 

 2.7 งานท่ีเก่ียวของกับการสรางและรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล 

 2.8 งานท่ีเก่ียวของกับการแนะนํา ชี้นํา และการสรางแรงผลักดันใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 2.9 งานท่ีเก่ียวของกับการสื่อความตอบุคคลอ่ืน 

 2.10 งานท่ีเก่ียวของกับการติดตามและควบคุมทรัพยากร 

 2.11 งานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการ 

 2.12 งานท่ีเก่ียวของกับการทํางานเพ่ือสังคม หรือการทํางานสาธารณะโดยตรง 

 2.13 งานท่ีเก่ียวของกับการใหคําปรึกษา และคําแนะนําตอบุคคลอ่ืน 

 2.14 งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความขัดแยง และการเจรจาตอรองกับผูอ่ืน 

 2.15 งานท่ีเก่ียวของกับการขาย หรือการโนมนาวผูอ่ืน 

 2.16 งานท่ีเก่ียวของกับงานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานในองคกร 

 2.17 งานท่ีเก่ียวของกับการฝกฝน หรือการสอนงาน 
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3. การคิด เปนงานท่ีเก่ียวของกับการประมวลผล การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ และการคิดคน

กิจกรรมใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน ดังนี้ 

 3.1 งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล 

 3.2 งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตร 

 3.3 งานท่ีเก่ียวของกับการประเมินขอมูล เพ่ือระบุวา เปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

 3.4 งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินคุณภาพสินคา บริการ หรือบุคคล 

 3.5 งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ และการแกไขปญหา 

 3.6 งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการ การวางแผน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน 

 3.7 งานท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูล 

 3.8 งานท่ีเก่ียวของกับการจัดตารางการทํางานและกิจกรรม 

 3.9 งานท่ีเก่ียวของกับการคิดอยางสรางสรรค 

 3.10 งานท่ีเก่ียวของกับการทําความรูใหเปนปจจุบัน และการนําความรูท่ีเก่ียวของมาปรับใช 

4. การดําเนินการ เปนงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม การควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ

ระหวางการทํางาน หรือการดําเนินกิจกรรมในเชิงเทคนิค 

 4.1 งานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องจักร และกระบวนงาน 

 4.2 งานท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ/การบันทึกขอมูล 

 4.3 งานท่ีเก่ียวของกับการราง การวางโครงราง หรือการระบุเครื่องมือ ชิ้นสวน หรืออุปกรณทางเทคนิค 

 4.4 งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการและการเคลื่อนยายวัตถุ 

 4.5 งานท่ีเก่ียวของกับการทํางานคอมพิวเตอร 

 4.6 งานท่ีเก่ียวของกับการใชยานพาหนะ อุปกรณจักรกล และเครื่องมือ 

 4.7 งานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติกิจกรรมทางกายภาพท่ัวไป 

 4.8 งานท่ีเก่ียวของกับการซอมแซม และการบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 4.9 งานท่ีเก่ียวของกับการซอมแซม และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 

 เม่ือวิเคราะหวางานในตําแหนงงานดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบหรือกิจกรรมใดท่ีเก่ียวของจะสามารถ

นํา ไปเชื่อมโยงกับการจัดทํา แบบบรรยายลักษณะงานและการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

การวิเคราะหงานโดยท่ัวไปจะดําเนินการเพ่ือประโยชนในเรื่อง 

1. การประเมินคางาน (Job Evaluation) 

2. การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 

3. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะประจําตําแหนง (Job Specification) 

4. การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (Manpower Planning) 
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นอกจากนี้การวิเคราะหงานยังมีประโยชนทางออมแกผูวิเคราะหงาน กลาวคือ 

1. สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานมาใชในการประเมินสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอ

งานท่ีเจาหนาท่ีแตละคนดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือนํา ไปใชวางแผนความตองการดานทรัพยากรบุคคลในอนาคตตอไป 

 2. สามารถจําแนกงานท่ีไมจําเปนได เพ่ือประโยชนตอการจางงานขององคกร เชน หากวิเคราะหแลวพบวา

งานบางสวนเปนงานสนับสนุนท่ีสามารถจางเหมาได (Outsourcing) ก็อาจนําเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

กําลังคนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การวิเคราะหงานเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

 การวิเคราะหงานจะทําใหสวนราชการมีความชัดเจนในภารกิจของแตละตําแหนงงาน อันจะนําไปสูการ

กําหนดตําแหนงที่ถูกตอง นอกจากนั้นความชัดเจนในภารกิจงานยังนําไปสูการเก็บขอมูลกระบวนงาน เวลาที่ใช 

และการจัดแบงภาระงาน อันจะนําไปสูการกําหนดจํานวนกําลังคนในแตละภารกิจงานไดอยางเหมาะสม เพื่อให

สวนราชการสามารถสรรหาบุคลากรมาดํารงตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. : (2533) 

2. การวิเคราะหกําลังคน (Workforce Analysis)  

 เปนกระบวนการสําคัญในการวางแผนกําลังคน และตองใชขอมูลสารสนเทศและขอเท็จจริงเปนฐานในการ

วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนกําลังคนตอไป จึงเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความรูความเขาใจในเชิงเทคนิคเปนอยางมาก 

ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนท่ีแทจริงขององคกรจะเปนเชนไร สวนหนึ่งข้ึนอยูกับเทคนิค วิธีการและ

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหอุปสงคและอุปทานกําลังคน (สํานักงาน ก.พ. : 2556) 

เทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน (Demand Analysis Techniques) 

 1. การศึกษาการทํางาน (Work Study) 

 เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํางาน การวัดงาน รวมทั้งสภาพแวดลอมของงานและการ

ทํางาน เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

 (1) การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study) คือ การศึกษาถึงรายละเอียดของข้ันตอน กิจกรรม 

แนวทาง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของกระบวนการในการทํางานหรือการผลิต เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงระบบและ

กระบวนการในการทํางาน หรือเพ่ือการวิเคราะหงาน 

 

 
แผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

การวิเคราะหงานท้ัง 
ในปจจุบันและอนาคต 

กําลังคนท่ีตองการ 
ในอนาคต   
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ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. : (2556) 

 (2) Task ชวยใหสามารถทราบถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆ นับแตเริ ่มตนจนขั้นสุดทายของการ

ทํางานหรือการทํา Task นั้น แต Job ไมไดบงบอกข้ันตอนหรือกิจกรรมวาตองทําอยางไร 

 (3) เม่ือทํา Task นั้นสําเร็จลงแลว จะสามารถเห็นผลลัพธหรือผลงานของการทํา Task นั้นได 

 2. การวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

 เปนเทคนิคหรือวิธีการศึกษาเก่ียวกับงานอีกเทคนิคหนึ่ง ซ่ึงเนนศึกษา แยกแยะและระบุสิ่งท่ีเปน “ปจจัย

หรือองคประกอบของงาน” (Job Factors) การวิเคราะหงานจะมีลักษณะเปนเพียง “วิธีการ” (means) และไมมี

จุดหมาย (ends) ในตัวเอง ผลการวิเคราะหงานจะเปนขอมูลท่ีนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคในการศึกษาหรือ

ดําเนินกิจกรรมทางการบริหารอ่ืน ๆ ตอไป เชน 

 - การวิเคราะหงานเพ่ือประเมินคางาน (Job Evaluation) 

 - การวิเคราะหงานเพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีตองการ (Job Specification) 

 - การวิเคราะหงานเพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เปนตน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. : (2556) 

T A S K 
(งาน/ช้ินงาน) 

PROCESS or ACTIVITY 
(กระบวนการทํางาน/กิจกรรม) 

J O B 

T A S K 

J O B 
(หนาท่ีงาน) 

PROCESS or ACTIVITY 
 

JOB FACTORS or JOB CHARACTERS 
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 เม่ือศึกษาวิธีการทํางานจนสามารถมองเห็นหรือไดขอมูลเก่ียวกับชิ้นงาน (Task) และกิจกรรม (activity) 

ท่ีตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนข้ันตอนในกระบวนการทํางาน (Process) นับแตเริ่มตนจนทํางานหรือชิ้นงานนั้นสําเร็จแลว ลําดับ

ตอไปคือการวิเคราะหงาน ซ่ึงเปนการศึกษา แยกแยะ และระบุปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ ของงานจากขอมูลท่ี

เก่ียวกับชิ้นงาน กิจกรรม หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 เทคนิคการวิเคราะหงานและขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบหรือคุณลักษณะสําคัญของงาน ชวยให

เราสามารถระบุไดวาชนิดหรือลักษณะงานท่ีปฏิบัตินั้น ๆ เปนงานท่ีมีความยาก ซับซอนและมีความสําคัญมากหรือ

นอยเพียงไร หรือจําเปนตองอาศัยผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถดานใด ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหาและเลือกสรร การพิจารณาจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ เปนตน 

3. การใชดุลพินิจผูบริหาร 

 เปนวิธีการท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด เนื่องจากงายและไมซับซอน รวมท้ังผูบริหารยังเปนผูกําหนดนโยบาย 

ทิศทางและความเรงดวนของงาน ตลอดจนเปนผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในหนวยงานมากอน จึงเปน

วิธีการหนึ่งท่ีใชกันมากในการกําหนดความตองการอัตรากําลังตามวิสัยทัศนของผูนํา (Vision Driven) อยางไรก็ตาม 

บางครั้งอาจตองใชขอมูลประกอบการตัดสินใจจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และหนวยงานการเจาหนาท่ี เพราะการใช

ดุลพินิจท่ีดีตองมีหลักฐานหรือขอมูลและสถิติประกอบ 

4. การกําหนดอัตรากําลังตามหนาท่ีและความรับผิดชอบหรือโครงสรางของหนวยงาน 

 เปนการกําหนดใหมีจํานวนบุคลากรตามหนาท่ีความรับผิดชอบและกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติขององคกร เชน 

มีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 1 คน เจาหนาท่ีรับเรื่องและดําเนินงานประจําเคานเตอร 2 คน และมีหัวหนาหนวยงาน

หรือหัวหนากลุม 1 คน ทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน ตัดสินใจกรณีเรื่องท่ีซับซอนหรือมีปญหา หรือชวยแกไข

ปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีประจําเคานเตอร เปนตน ท้ังนี้ มักเปนการกําหนดอัตรากําลังตามตําแหนงประจํา

ในโครงสรางขององคกร 

5. การกําหนดอัตรากําลังตามข้ันตอนหลักหรือกระบวนงานในการปฏิบัติงาน 

 เปนการศึกษาข้ันตอนหลักของกระบวนการ (Key Process) ตามทางเดินของงาน (Work Flow) ตั้งแต

เริ่มตนจนถึงข้ันสุดทาย กรณีท่ีเปนงานใหมซ่ึงไมเคยดําเนินงานมากอน อาจกําหนดใหมีจํานวนบุคลากรตามมาตรฐาน

ข้ันต่ําในแตละ กรณีเปนงานท่ีไดดําเนินงานมากอนแลวและมีสถิติปริมาณงาน มีมาตรฐานเวลาการทํางานแตละ

ข้ันตอน ก็จะสามารถนํามาใชในการคํานวณเพ่ือกําหนดจํานวนบุคลากรท่ีตองการในแตละข้ันตอนไดอยางละเอียด

และชัดเจนยิ่งข้ึน 

 การวิเคราะหอัตรากําลังโดยการศึกษาข้ันตอนหลัก (Core Process) มักจะเกิดข้ึนพรอม ๆ กับการศึกษา

งานในเทคนิคท่ี 1 โดยในปจจุบันมักนิยมแยกกระบวนงานออกเปน กระบวนงานหลักซ่ึงสรางคุณคา (Value 

Creation Process) และกระบวนงานสนับสนุน (Supporting Process) 
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6. การคิดคํานวณอัตรากําลังตามเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณการทํางาน 

 เปนการพิจารณากําหนดกําลังคนตามประเภท ชนิด ลักษณะ และจํานวนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ

การทํางาน รวมท้ังลักษณะของกระบวนการผลิต (สายพานการผลิตหรือเครื่องจักร) โดยพิจารณาวาเครื่องมือ 

เครื่องจักรหรืออุปกรณการทํางานตาง ๆ ดังกลาว จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติอยางไร จํานวนเทาใดตอเครื่อง 

หรือบุคลากร 1 คน สามารถควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องไดก่ีเครื่อง ในสายพานการผลิตมีก่ีข้ันตอนท่ีตองใช

บุคลากรประจําเครื่อง หรือประจําในแตละข้ันตอนของการทํางานของเครื่องจักรหรือหุนยนต เปนตน 

7. การกําหนดอัตรากําลังตามผลัดหรือกะ 

 ใชในกรณีท่ีมีรอบการทํางานและตองมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําอยูตลอด 24 ชั่วโมง เชน โรงพยาบาล 

งานรักษาความปลอดภัย เปนตน การคิดคํานวณจํานวนบุคลากรวิธีนี้จะตองพิจารณาวา ในแตละผลัดหรือแตละกะ 

ตองใชบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติชนิดใด และจํานวนเทาไร ก่ีผลัดหรือก่ีกะตอวัน (รวมท้ังผลัดหรือกะท่ีไดหยุดพัก) และ

คํานวณเปนจํานวนบุคลากรท่ีตองการในแตละสัปดาห 

8. การกําหนดอัตรากําลังตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏบัิติงาน 

 เปนวิธีการคิดจํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษางานและวิเคราะหกระบวนงานและมีขอดีคือ

คอนขางแมนยํา แตซับซอนและใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมากโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) ระบุชิ้นงาน (Task) ท่ีจะศึกษามาตรฐานเวลาการทํางาน วาจะศึกษาชิ้นงานอะไร เชน งานรับ – สง

เอกสาร งานวิจัย งานจัดสอบแขงขัน งานบรรจุบุคคลผูสอบแขงขันไดใหเขารับราชการ เปนตน 

 (2) ระบุข้ันตอนหลักในการปฏิบัติงาน นับแตข้ันเริ่มตนจนถึงข้ันตอนสุดทาย เชน งานรับ – สงเอกสาร 

ข้ันแรก คือ รับเอกสาร ประทับตรารับ ลงบัญชีรับ คัดแยกเอกสารกอนสงตามหนวยงานท่ีระบุ และข้ันสุดทาย คือ 

สงเอกสารไปยังหนวยรับตามท่ีระบุ 

 (3) ระบุระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน/ตอหนวย การระบุระยะเวลาในท่ีนี้ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของแตละชิ้นงานหรือแตละกิจกรรม ซ่ึงอาจระบุระยะเวลาเปนสัปดาห วัน ชั่วโมง หรือนาที ก็ได 

 (4) ระบุปริมาณงาน โดยใชปริมาณงานตอวัน/สัปดาห/เดือนหรือป ข้ึนอยูกับชนิดและลักษณะงานท่ีตอง

ปฏิบัติ และรายละเอียดท่ีตองการสําหรับการคิดคํานวณ ซ่ึงอาจกําหนดเปน (งาน/งวด) (เรื่อง/เดือน) (โครงการ/

เดือน) (ครั้ง/ป) (ราย/วัน) (ราย/ชั่วโมง) (ฉบับ/วัน) แตไมควรใหละเอียดยิบยอยจนเกินไปหรือหยาบมากจนไม

สามารถใชคํานวณได 

 (5) ระบุประเภทของกําลังคนและจํานวนผูปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน เชน นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะหงบประมาณ นักวิชาการอุตสาหกรรม นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตรการแพทย 

เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานการเกษตร เจาพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค นายชาง

ไฟฟา นายชางโยธา นายชางศิลปกรรม เปนตน 

 (6) คิดคํานวณเวลาทํางานและปริมาณงานในแตละข้ันตอน หรือรวมระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน

ท้ังหมดของชิ้นงานนั้น ตอป 

 (7) คิดคํานวณจํานวนบุคคลผูปฏิบัติงาน โดยใชเกณฑจํานวนชั่วโมงตอวัน และจํานวนวันทํางานตอป 
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 กรณีท่ีเคยมีการจัดทํามาตรฐานเวลาการทํางานของชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งไวแลว ใชสูตรดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

 การกําหนดกรอบอัตรากําลังมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ

สวนราชการในระยะยาว การกําหนดอัตรากําลังอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหหนวยงาน/สวนราชการ

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงที รวมถึงจะทําใหการจัดหา 

การใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานท้ังหมดตอป 
สูตร จํานวนบุคลากร =  
           มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 

ปริมาณงานตอป X เวลามาตรฐานของช้ินงาน 
สูตร จํานวนบุคลากร =  
           มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 

“มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน” อาจแตกตางกันไปตามหนวยงาน ในกรณีของ 
ราชการพลเรือนสามัญ เคยระบุมาตรฐานเวลาทํางานตอคนตอป = 230 วัน โดยคํานวณจาก 
52 สัปดาหตอป ใน 1 สัปดาห มีวันทําการ 5 วัน คิดเปนวันทํางานตอคน = 260 วัน และ 
หักวันหยุดตางๆ ปละ 30 วัน จึงคงเหลือเวลาทํางานของขาราชการตอคน ตอป = 230 วัน 
วันหยุดตางๆ ไดแก 

วันหยุดพักผอนประจําป 10 วัน 
วันหยุดในโอกาสสําคัญตางๆ ของทางราชการ 13 วัน 
วันหยุดลาปวย/ลากิจ คิดเฉลี่ย ปละ 7 วัน 
ท้ังนี้ การคิดเวลาทํางานตอวันสําหรับใชในการคิดคํานวณ “มาตรฐานเวลาการ

ปฏิบัติงาน”จะแตกตางกันไปตามท่ีหนวยงานเห็นวามีความเหมาะสม เชน 8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 
หรือ 6 ชั่วโมง 
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ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 25511 

 มาตรา 47 ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด 

สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด โดยจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม

ซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงตามมาตรา 48 

2. กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม2 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติวา 

ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน

สามัญทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด และผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด 

ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทาย

พระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

3. มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 - 2561 

 ประกอบดวยมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ  ซ่ึงเนนการใชกําลังคนท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ท่ีเนนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากําลังภาครัฐอยาง

เปนระบบแบบองครวม (คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ : 2557) 

 3.1 มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ  

 เพ่ือใหสวนราชการมีอัตรากําลังเพียงพอตอการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน รวมท้ังเปนการสงเสริมให

สวนราชการใชกําลังคนท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา อันจะสงผลใหขนาดกําลังภาครัฐและคาใชจาย

ดานบุคคลมีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

(1) การเพ่ิมขาราชการตั้งใหม ไมใหเพ่ิมอัตราตั้งใหมในภาพรวมสําหรับขาราชการทุกประเภท ยกเวน

กรณีจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีท่ีสวนราชการมีการขออัตราขาราชการตั้งใหม ใหฝายเลขานุการรวม คปร. 

รวมกับสวนราชการหรือองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะหภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภท 

และคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการ พรอมท้ังเหตุผลความจําเปน เสนอ คปร. พิจารณา และหาก คปร. 

พิจารณาเห็นควรใหมีการเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหม ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

(1.2) การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ 

 

 

 
1 ราชกิจจานุเษกษา เลม 125 /ตอนที่ 22 ก/25 มกราคม 2551 
2 ราชกิจจานุเษกษา เลม 125 /ตอนที่ 128 ก/10 ธันวาคม 2551 
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 3.2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 

 เพ่ือใหสวนราชการมีการบริหารและพัฒนากําลังคนอยางเปนระบบแบบองครวมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน เปนพลังขับเคลื่อนภารกิจของสวนราชการไปสู

เปาหมาย 

 (1) ยุทธศาสตรการวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Strategic Workforce Planning and 

Management) 

 (2) ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนและสรางความพรอมเชิงกลยุทธ (Develop Workforce Strategic 

Readiness) 

 (3) ยุทธศาสตรการดึงดูดและรักษากําลังคนท่ีมีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain Competent 

Workforce) 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2552 

 การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพิ่มใหม กรมปศุสัตวไดกําหนดชื ่อตําแหนงในสายงาน 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ ซ่ึงเปนการกําหนดตําแหนง 

สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ดังนี้ 

 (1) ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปน

ตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง 

 (2) ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา หรืองาน

ลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองใชความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่ง

ใหมหรือวิธีการใหม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ

หรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง 

5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 15 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 

2555 

 การกําหนดอัตราขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหม เปนอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรณี

สวนราชการไดรับการอนุมัติอัตราเพ่ิมใหมจากคณะรัฐมนตรีหรือไดรับจัดสรรอัตราท่ีวางจากผลการเกษียณอายุ

ราชการของสวนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปน เง่ือนไข และจํานวนท่ีไดรับอนุมัติอัตรา

เพ่ิมใหม เปนตําแหนงประเภท สายงานและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนดในการจัดประเภทตําแหนง

และระดับตําแหนง รวมท้ังมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (2) ใหสวนราชการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของตําแหนงเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาพรอมกับการ

กําหนดตําแหนง 
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 (3) ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนพิเศษไมอาจดําเนินการไดตาม (1) ให อ.ก.พ. กระทรวงเสนอ

รายละเอียดขอเท็จจริงตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 

6. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/450 เรื่อง ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ 

ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 

 สํานักงาน ก.พ. แจงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหมใหกรมปศุสัตวสําหรับปฏิบัติภารกิจ

ในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ โดยไดกําหนดเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญ ดังนี้ 

 (1) จัดทําบัญชีรายละเอียดการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญที่สอดคลองกับภารกิจในแผนงาน/

โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ โดยใหกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ในลักษณะ

กรอบระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

 (2) ใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปใชในการปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ

เทานั้น กรณีท่ีสวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศไปจากท่ี

กําหนดไวเดิม จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงภายใตภารกิจตามยุทธศาสตรประเทศ 

 (3) หามมิใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปยุบเลิก เพ่ือปรับปรุงกําหนดตําแหนงอ่ืนเปนระดับสูงข้ึน 

 (4) ใหสวนราชการรายงานผลการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ปละ 1 ครั้ง 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการใชตําแหนงของสวนราชการใหเปนไปตาม

เจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

บทท่ี 3 

การวิเคราะหอัตรากําลัง และผลการพิจารณาการขอเพ่ิมอัตรากําลังใหม 

1. รายละเอียดยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) เปนแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ประเทศไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมการเติบโตอยางเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และประสานใหทุกหนวยงานท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคสังคมตาง ๆ เขาใจและเขารวมในการ

พัฒนาประเทศ พัฒนาบุคลากร โดยมีเปาหมายไปสูอนาคตท่ีม่ันคง ยั่งยืน และสมดุลของประเทศ เชน การเตรียมตัวสู

ประชาคมอาเซียน การปฏิรูปการศึกษา การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ การจัดทําเขตการใชท่ีดิน รวมถึงการ

สงเสริมปลูกปาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหประเทศไทยสามารถปรับสมดุลดานสภาวะภูมิอากาศและ

สภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังเรงศักยภาพและประสิทธิภาพของการคา การลงทุน เพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรของประเทศอยูบนหลักในการตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม  เพ่ือความสมดุลและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 

1104/ว 182 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556) โดยมี 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดการเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการภายในภาครัฐ (Internal Process) 

 โดยรัฐบาลใหหนวยงานราชการดําเนินการเพ่ือใหการบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศมีความชัดเจน 

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และตอบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของประเทศใน 4 ดาน 

ประกอบดวย การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม การสรางรายไดจากโอกาสใหม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน และ

การลดรายจาย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ดําเนินการจัดทํา โครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีจะดําเนินการระหวางป 2556 – 2561 ซ่ึงตอบสนองตอ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรใน 4 ดานดังกลาว จํานวนไมเกิน 10 โครงการ พรอมจัดลําดับความสําคัญ 

2. ขอมูลรายละเอียดของโครงการสําคัญ (Flagship project) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํา โครงการสําคัญ (Flagship project) ท่ีจะดําเนินการระหวางป 2556 – 

2561 จํานวน 7 โครงการ (หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 1304/156 ลงวันท่ี 14 มกราคม 

2556) โดยจัดลําดับความสําคัญ สรุปรายละเอียดได ดังตอไปนี้ 

 (1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดเขตการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมาตรการดําเนินงาน

ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหสินคาเกษตรมีปริมาณท่ีสอดคลองกับความตองการ 

 เปาหมายโครงการ : การสรางความสมดุลของปริมาณการผลิต และความตองการใชในสินคาเกษตรท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 11 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน กุงขาว

แวนนาไม ปลานิล ไกเนื้อ สุกร โคเนื้อ) 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กรมวชิาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมการขาว กรมพัฒนา

ท่ีดิน กรมชลประทาน กรมประมง สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมปศุสัตว และสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

 (2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

 วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาจังหวัดท่ีมีศักยภาพและความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรใหเปนเมืองเกษตรสี

เขียว ท่ีมีรูปแบบการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรได 

 เปาหมายโครงการ : จํานวนจังหวัดไดรับการพัฒนาเปนเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

จํานวน 5 เมือง คือ 

 (1) จังหวัดเชียงใหม (โดดเดนในการผลิตผลไมและพืชผักเมืองหนาว) 

 (2) จังหวัดหนองคาย (โดดเดนในการผลิตพืชผัก) 

 (3) จังหวัดจันทบุรี (โดดเดนในการผลิตผลไมเมืองรอนและการประมง) 
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 (4) จังหวัดราชบุรี (โดดเดนในการผลิตปศุสัตว และพืชผัก)  

 (5) จังหวัดสงขลา (โดดเดนการผลิตทางการประมง และพืชน้ํามัน) 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 (๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Famer 

 วัตถุประสงค : 1) เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรมีศักยภาพ ท้ังทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตร 2) เพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรกลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยใชแนวทางพัฒนาการ

เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 3) เพ่ือสรางบุคลากรรุนใหมท่ีมีความรูท้ังดานการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 

เขาสูภาคเกษตร โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 

 เปาหมายโครงการ : 1) เกษตรกร 5.8 ลานครัวเรือน ไดรับขอมูลขาวสาร องคความรู ทางดานการผลิต และ

การตลาดท่ีทําใหสามารถทําการผลิตไดอยางเหมาะสม 2) เกษตรกรกลุมท่ีมีรายไดต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน 

จํานวน 2.20 ลานครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมข้ึนเปนไมนอยกวา 180,000 บาท/ครัวเรือน 3) บุตรหลานเกษตรกรใน

ทองถ่ิน จํานวน 7,305 คน ไดรับการศึกษา จนมีความรูความสามารถ ท้ังดานการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ 

การตลาด และการบัญชี รวมถึงมีเครือขายโดยมีเง่ือนไขใหกลับไปพัฒนาทองถ่ิน 

 หนวยงานรับผิดชอบ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 (๔) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

 วัตถุประสงค : เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ผลิตไดทั้งหมดมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการ

จัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) 

 เปาหมายโครงการ : สินคาเกษตรเปาหมาย 5 ชนิด คือ ขาว ผัก ไก สุกร และกุงท่ีผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐาน

และปลอดภัยสําหรับการบริโภคหรือสงจําหนายตางประเทศ 

 หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ  

 (๕) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน 18 จุด ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพใน

การตรวจสอบสินคาเกษตรที่จะนําเขาประเทศไทย และอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาเกษตรที่ผาน

ดานชายแดนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 เปาหมายโครงการ : 1) ดานสินคาเกษตรชายแดนในจุดผานแดนถาวรมีศักยภาพในการนําเขา/สงออก

สินคาเกษตรไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของตางประเทศ จํานวน 15 ดาน 2) ดานสินคาเกษตรชายแดนในจุด

ผอนปรนท่ีมีแนวโนมจะเปดเปนดานถาวรในอนาคตมีศักยภาพในการใหบริการ จํานวน 3 ดาน 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
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 (6) โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) 

 วัตถุประสงค : 1) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) เมล็ดพันธุเขตรอนของเอเชีย 2) เพ่ือเปน

ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเมล็ดพันธุท้ังระบบ 3) เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวสําหรับปรับเปลี่ยนให

เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมขาวใชเมล็ดพันธุดีในการเพาะปลูก 

 เปาหมายโครงการ : 1) สงเสริมเกษตรกร 30,000 ครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุพืชเพ่ือการสงออกเปนทางเลือก

อาชีพในหวงโซมูลคาสินคาเกษตร และเพ่ิมมูลคาการสงออกเมล็ดพันธุของประเทศเปน 8,000 ลานบาทในป 2558 

2) ยกระดับ “ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก”เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาเมล็ด

พันธุพืชของไทย 3) ผลิตเมล็ดพันธุดีผานกลไกศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร ผูประกอบการ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมกับการผลิตขาวสูง 560,000 ตัน 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ  

 (๗) โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

 วัตถุประสงค : 1) เพ่ือจัดตั้งศูนยสงเสริมและบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 2) เพ่ือสรางชางอาชีวะ

และชางเกษตรทองถ่ินซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําตําบล 3) เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ 

 เปาหมายโครงการ : 1) ดําเนินการในพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และผลไม) ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดวาเหมาะสมในการเพาะปลูก (Zoning) โดยจะจัดตั้งศูนยสงเสริมและ

บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนเพ่ือใหบริการทดแทนแรงงานเกษตร รวม 886 ตําบล ตามชนิดการผลิตพืชท่ี

สําคัญในพ้ืนท่ีเปาหมาย 2) มีชางอาชีวะและชางเกษตรทองถ่ินซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําทองถ่ิน 

จํานวน 2,658 ราย 3) ไดผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ จํานวน 5 เรื่องตอป 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

3. การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีตองการใชสําหรับปฏิบัติภารกิจ 

 3.1 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

 กรมปศุสัตว มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การสงเสริม การวิจัย 

การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพ่ือใหมีปริมาณสัตวเพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค 

สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตวกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 (2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
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 (3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว อาหารสัตว ชีวภัณฑและชีววัตถุ

สําหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตว และกระบวนการอ่ืนท่ี

เก่ียวของในดานการปศุสัตว เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

 (4) ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ําเชื้อ เชื้อพันธุ พืชอาหารสัตว และเสบียงสัตว เพ่ือการพัฒนาดานการปศุสัตว และ

ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ เวชภัณฑ และชีววัตถุสําหรับสัตว เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว 

 (5) ควบคุม ปองกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตวและพัฒนาระบบ

การจัดการดานสุขภาพสัตว 

 (6) สงเสริม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และบริหารจัดการการประสานความรวมมือ

ดานการปศุสัตวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 (7) ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว และปองกันผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปศุสัตว 

 จากภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของกรมปศุสัตวสามารถวิเคราะหงานได โดยการพิจารณาองคประกอบการ

วิเคราะหงานใน 3 เรื่อง คือ คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) คุณลักษณะของงานในเชิงการ

ประสานสัมพันธ (Social Characteristics) และเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตองาน (Work Context) 

สามารถแยกภารกิจของกรมปศุสัตว สรุปไดดังตอไปนี้ 

 (1) ภารกิจดานสุขภาพสัตว มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับการปองกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว การพัฒนา

สุขภาพสัตว และการบริการสุขภาพสัตว ประกอบดวยหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ เชน สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวิภัณฑสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ศูนยอางอิง

โรคปากและเทาเปอย กระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สัตวแพทยสภา 

สถานพยาบาลสัตวเอกชน ดานกักกันสัตวท้ังภายในและระหวางประเทศ คณะสัตวแพทยทุกสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(กําแพงแสน) สํานักโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ องคกรโรคระบาดสัตวระหวาง

ประเทศ (OIE) ปศุสัตวตําบล และอาสาปองกันโรคสัตว (เกษตรกร) เปนตน 

 (2) ภารกิจดานพันธุสัตว มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับการผลิตพันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การอนุรักษ

พันธุสัตว และการพัฒนาพันธุสัตว ประกอบดวยหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของ เชน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

ปศุสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว และผูประกอบการในการนําเขาพันธุสัตว เปนตน 

  (3) ภารกิจดานอาหารสัตว มีขอบเขตภารกิจพืชอาหารสัตวท่ีเก่ียวของกับผูผลิต ผูนําเขาอาหารสัตว 

คุณภาพอาหารสัตว การพัฒนาสูตรอาหารสัตว และการขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผูประกอบการ ประกอบดวย

หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ เชน สํานักพัฒนาอาหารสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูประกอบการในการผลิตอาหารสัตว ผูประกอบการนําเขาอาหารสัตว สมาคมผูผลิต

อาหารสัตวไทย และสมาคมเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวแหงประเทศไทย เปนตน 

 (4) ภารกิจดานการผลิตสัตว มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการการเลี้ยงสัตว ระบบการ

เลี้ยงสัตว การพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว การขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผูประกอบการ และการจัดการมลภาวะ

จากการผลิตปศุสัตว ประกอบดวยหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ เชน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
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ปศุสัตว กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และ

บําบัดโรคสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ สมาคมผูเลี้ยงสัตว

ตางๆ สหกรณผูเลี้ยงสัตว สถานประกอบการดานปศุสัตว ผูประกอบการตาง ๆ และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เปนตน 

 (5) ภารกิจดานการฆาสัตว มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับการฆา/ชําแหละสัตวท่ีไดรับอนุญาต มาตรฐาน 

โรงฆาสัตว การขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผูประกอบการ และการกํากับดูแลโรงฆาสัตว ประกอบดวยหนวยงานท่ีมี

ความเก่ียวของ เชน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเชือด โรงชําแหละสัตวภายในประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ และ

ผูประกอบการท่ัวไป เปนตน 

 (6) ภารกิจดานการแปรรูป มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑปศุสัตว คุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑหลังการแปรรูป รวมถึงเก่ียวของกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผูประกอบการ 

ประกอบดวยหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ เชน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กองสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป สํานักงานอาหารและยา 

และผูประกอบการดานการแปรรูป เปนตน 

 (7) ภารกิจดานการคา มีขอบเขตภารกิจท่ีเก่ียวของกับการศึกษา วิเคราะห และวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตวท้ัง

ดานการผลิตและการตลาดท้ังในและตางประเทศ มาตรฐานสินคาปศุสัตว การคาสินคาปศุสัตวภายในประเทศ และ

การสงออกสินคาปศุสัตว ประกอบดวยหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ เชน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กองความรวมมือดานการ

ปศุสัตวระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สภาหอการคา กระทรวงพาณิชย World Trade Organization (WTO) 

Food and Agriculture Organization (FAO) สมาคมผูคาและผูสงออก และผูประกอบการสินคาปศุสัตวเปนตน 

 3.2 การวิเคราะหอัตรากําลังท่ีตองการใชสําหรับปฏิบัติภารกิจ 

 การพิจารณาขอเพ่ิมอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร

ประเทศ สําหรับโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองอาศัยหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับภารกิจดังกลาวในการกําหนดกรอบอัตรากําลังก็คือ การท่ีจะตองศึกษาแผนงาน/โครงการใหถองแท 

เพ่ือใหสามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังเชิงกลยุทธและดําเนินการตามแผน มีจํานวนอัตรากําลังท่ีตองสอดคลองกับ

ภารกิจ อัตรากําลังมีสมรรถนะท่ีตองการ และมีอัตรากําลังทันเวลาท่ีตองการ เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 

สามารถวิเคราะหอัตรากําลังท่ีตองการ  

  สําหรับเทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน (Demand Analysis Techniques) (สํานักงาน ก.พ. : 

2553) โดยใชเทคนิค ดังนี้  

 (1) การศึกษาการทํางาน (Work Study) เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดของข้ันตอน กิจกรรม แนวทาง หรือ

ระเบียบวิธีปฏิบัติของกระบวนการในการทํางาน  
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 (2) การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เพ่ือวิเคราะหงานและขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบหรือ

คุณลักษณะสําคัญของงาน ชวยใหเราสามารถระบุไดวาชนิดหรือลักษณะงานท่ีปฏิบัตินั้น ๆ เปนงานท่ีมีความยาก 

ซับซอนและมีความสําคัญมากหรือนอยเพียงไร หรือจําเปนตองอาศัยผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถดานใด 

 (3) การใชดุลพินิจผูบริหาร เพราะวาผูบริหารยังเปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง และความเรงดวนของงาน 

ตลอดจนเปนผูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

 โดยสํานักงาน ก.พ. กําหนดแนวทางการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพ่ือรับจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหม 

ดังนี้ 

 (1) เปนการจัดอัตรากําลังตามความจําเปนสําหรับการปฏิบัติภารกิจ แผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy) มิใชงานประจําซ่ึงสวนราชการปฏิบัติเปนปกติอยูแลว 

 (2) มีภาระงานเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนและมีนัยสําคัญ จากการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรประเทศ โดยภาระงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึนตองเปนภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 (3) ไมสามารถนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจและภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนได หรือไม

อาจปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกําลังคนท่ีมีอยูได 

 (4) ไมสามารถใชการจางเหมาบริการ เพ่ือรองรับภารกิจและภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติภารกิจตาม

ยุทธศาสตรประเทศ 

 (5) ไมสามารถเกลี่ยอัตรากําลังท่ีมีอยู เพ่ือรองรับภารกิจและภาระงานท่ีเกิดข้ึนได 

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวทางการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ. และวิเคราะหบทบาท 

ภารกิจ หนาท่ีรับผิดชอบของกรมปศุสัตวกับ โครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ท่ีจะดําเนินการระหวางป 2556 – 2561 แลว พบวารายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย และผลลัพธของโครงการ

ดังกลาว มีความเชื่อมโยงเก่ียวของกับภารกิจท่ีกรมปศุสัตวรับผิดชอบและดําเนินการ ใน 4 โครงการ รวมถึงความ

ตองการอัตรากําลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการในภาพรวมท้ังหมดของกรมปศุสัตว จํานวน 534 อัตรา 

(ขาราชการ จํานวน 322 อัตรา พนักงานราชการ 212 อัตรา) แยกรายโครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ท่ีมีเปาหมายสรางความ

สมดุลของปริมาณการผลิต และความตองการใชในสินคาเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 14 ชนิด (ขาว 

มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน กุงทะเล ปลาน้ําจืด (เพื่อผลิตซูริมิ) ปลานิล 

กุงกามกราม สุกร โคเนื้อ โคนม ไกเนื้อ) โดยในสวนของสินคาปศุสัตว มุงเนนสินคาท่ีมีมูลคาสงออกและหรือมีศักยภาพ

ท่ีจะสงออกสูง อาทิ (1) สุกร : การจัดทําเขตปลอดโรคเพื่อการสงออก จัดตั้งศูนยผลิตพอแมพันธุ และจัดทํา

เมืองปลอดกลิ่น โคเนื้อ : จัดทําศูนยผลิตพอแมสายพันธุไทย และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจผลิตเนื้อโคคุณภาพ ปลูกหญา

เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุคุณภาพ สรางโรงเชือดมาตรฐาน โคนม : จัดทําศูนยผลิตพอแมสายพันธุไทย และจัดทํา Dairy 

Cattle Productivity เพ่ือพัฒนาผลผลิต 

 โดยความตองการอัตรากําลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจในโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ

สินคาเกษตรท่ีสําคัญ ตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 233 อัตรา (ขาราชการ จํานวน 101 อัตรา พนักงานราชการ 

132 อัตรา) 
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 (2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซึ่งจังหวัดไดรับการพัฒนาเปนเมืองเกษตร

สีเขียว (Green Agriculture City) จาํนวน 6 เมือง คือ 1) จังหวัดเชียงใหม (โดดเดนในการผลิตผลไมและพืชผักเมือง

หนาว)  2) จังหวัดศรีสะเกษ (โดดเดนในการผลิตขาว พืชผัก และผลไม)  3) จังหวัดจันทบุรี (โดดเดนในการผลิตผลไม

เมืองรอนและการประมง)  4) จังหวัดราชบุรี และจังหวัดหนองคาย (โดดเดนในการผลิตปศุสัตว และพืชผัก)  และ 5) 

จังหวัดพัทลุง (โดดเดนการผลิตเกษตรผสมผสาน) โดยกรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ในจังหวัด

ราชบุรี และจังหวัดหนองคาย สําหรับการพัฒนากิจกรรมกลุมตนน้ําดวยการมุงเนนการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร

เศรษฐกิจท่ีสําคัญใหมีประสิทธิภาพ กลุมกลางน้ําดวยการสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรใน

พ้ืนท่ีใหมีความสามารถในการแขงขันและมีการปรับปรุงการผลิต ดวยการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตมุงเนนการ

ดําเนินงานดานเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

กลุมปลายน้ําดวยการสงเสริมการเปนเมืองแหงการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคในภาคเกษตรเชื่อมโยงตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ รวมท้ังตลาดประชาคมอาเซียน (AEC) 

 โดยความตองการอัตรากําลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตามยุทธศาสตรประเทศ 

จํานวน 10 อัตรา (ขาราชการ จํานวน 2 อัตรา พนักงานราชการ 8 อัตรา) 

 (3) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ท่ีมีสินคาเกษตรเปาหมาย 5 ชนิด คือ ขาว ผัก ไก สุกร และกุง 

ท่ีผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สําหรับการบริโภคหรือสงจําหนายตางประเทศ โดยดําเนินการดานปศุสัตว

ในการพัฒนาเกษตรกร สงเสริมการรวมกลุม และอบรมใหมีการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good 

Agricultural Practice : GAP) ตรวจรับรองฟารม ตรวจรับรองโรงงานและสถานประกอบการ ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคา ยกระดับการพัฒนาหองปฏิบัติการ (สุกร ไก) สงเสริมและรับรองแหลงจําหนายสินคา Q (Q Shop) 

สรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานปศุสัตว 

 โดยความตองการอัตรากําลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจในโครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานตาม

ยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 109 อัตรา (ขาราชการ จํานวน 74 อัตรา พนักงานราชการ 35 อัตรา) 

 (4) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีมีเปาหมาย

ใหดานสินคาเกษตรชายแดนในจุดผานแดนถาวรมีศักยภาพในการนําเขา/สงออกสินคาเกษตร ไดมาตรฐาน และเปนท่ี

ยอมรับของตางประเทศ จํานวน 15 ดาน และดานสินคาเกษตรชายแดนในจุดผอนปรนท่ีมีแนวโนมจะเปดเปนดาน

ถาวรในอนาคตมีศักยภาพในการใหบริการ จํานวน 3 ดาน โดยกรมปศุสัตวมีดานกักกันสัตวในการปฏิบัติภารกิจ 

 โดยความตองการอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในโครงการเพิ่มศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 182 อัตรา (ขาราชการ จํานวน 145 อัตรา 

พนักงานราชการ 37 อัตรา) 



(แบบฟอรม) 

กระทรวง................................................................................ 

กรม..................................................  

ยุทธศาสตรท่ี ....................................................................................       

ดาน....................................................................................................      

            

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
(สํานัก/กอง) 

อัตรากําลังปจจุบันท่ีปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตรประเทศ 

จํานวน
อัตรากําลังท่ี
ตองการเพ่ิม 

เหตุผลประกอบการขอ
อัตรากําลังเพ่ิม 

หมายเหตุ ขรก. พรก. ลจป. ลชค. ขรก. พรก. 

ลจค.
รวม 

เงิน  
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 
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4. ผลการพิจารณาการขอเพ่ิมอัตรากําลังใหม 

 กรมปศุสัตวไดดําเนินการจัดทํารายละเอียด ขอมูลอัตรากําลังท่ีตองการ และเหตุผลประกอบการขออัตรากําลัง

เพ่ิม เสนอ สํานักงาน ก.พ. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไปนั้น ซ่ึง สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ท่ี นร 

1008.3.2/450 เรื่อง ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 แจงมติ

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 อนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหมตาม

ยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 110 อัตรา แยกเปนรายโครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ โดยใหเพ่ิมอัตราขาราชการใน

สํานักงานปศุสัตวเขต 1 - 9 รวมจํานวน 18 อัตรา 

 (2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดยใหเพ่ิมอัตราขาราชการ รวมจํานวน 54 อัตรา 

 (3) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใหเพ่ิมอัตรา

ขาราชการประจําดาน 18 ดาน ดานละ 2 อัตรา รวมจํานวน 36 อัตรา 

 (4) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City : GAC) โดยใหเพ่ิมอัตราขาราชการ รวมจํานวน 2 

อัตรา 

 ท้ังนี้ การอนุมติอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ. มีเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงขาราชการเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตร

ประเทศ ดังนี้ 

 (1) ใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปใชในการปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ

เทานั้น กรณีท่ีสวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศไปจากท่ี

กําหนดไวเดิม จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงภายใตภารกิจตามยุทธศาสตรประเทศ 

 (2) หามมิใหนําตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรไปยุบเลิก เพ่ือปรับปรุงกําหนดตําแหนงอ่ืนเปนระดับสูงข้ึน 

 (3) ใหสวนราชการรายงานผลการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ปละ 1 ครั้ง 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการใชตําแหนงของสวนราชการใหเปนไปตาม

เจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 
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บทท่ี 4 

การดําเนินการกําหนดตําแหนง เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

รายละเอียดการดําเนินการ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ

แลว กรมปศุสัตวตองดําเนินการกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด

ในการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง รวมท้ังมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมท้ังจัดทําแบบบรรยายลักษณะ

งานของตําแหนง โดยมีรายละเอียดกระบวนการดําเนินการ และรายละเอียดเอกสารท่ีตองจัดทําเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้ 

1. การศึกษา วิเคราะหขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ 

 ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศวามีรายละเอียด

การดําเนินการโครงการอยางไร มีวัตถุประสงค เปาหมายอะไร เพ่ือวิเคราะหวาควรกําหนดตําแหนงขาราชการ

ประเภทใด สายงานใด สําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ ซ่ึงจากการศึกษา

และวิเคราะหขอมูลแลวมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ เปนการจัดทําเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว 

พืชอาหารสัตว (Zoning) เพ่ือปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหสถานภาพความตองการและปริมาณเลี้ยงสัตว

และพืชอาหารสัตว นํามากําหนดแนวทางดําเนินการสรางความสมดุลระหวางดานการผลิตและการตลาด เพ่ือจัดทํา 

Mapping การเลี้ยงสัตว ไมใหเกิดภาวะสินคาลนตลาด ซ่ึงเปนภาระดานงบประมาณภาครัฐท่ีเขาไปชวยเหลือ

แทรกแซงราคา 

 (2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัย ปรับปรุง บํารุง

พันธุสัตว อาหารสัตว โรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพสัตว การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาปศุสัตว 

 (3) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโครงการ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีดานสินคาเกษตรชายแดน 18 ดาน ซ่ึงเปนประตูเชื่อมโยงการคาอาเซียนท่ีสําคัญ 

ทําใหมีการเคลื่อนยายสินคาจํานวนมาก จึงตองมีเจาหนาที่ประจําดานเพื่อปกปองภาคการเกษตรของประเทศใน

เรื่องโรค แมลง และสิ่งเจือปนท่ีอาจติดมากับสินคาเกษตรขณะท่ีมีการเคลื่อนยาย 

 (4) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City : GAC) เปนภารกิจในการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

เพ่ือปรับปรุงฟารมในดานระบบการเลี้ยงและดานการจัดการสิ่งแวดลอม และดําเนินการใหมีกระบวนการผลิตสินคา

เกษตรท่ีเหมาะสม  
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2. การวิเคราะหกําหนดตําแหนง เพ่ือกําหนดประเภทตําแหนง และสายงาน ท่ีปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 ตองวิเคราะหวาภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ ควรกําหนดตําแหนงขาราชการ

เปนตําแหนงใด ประเภทตําแหนง สายงานใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ โดยพิจารณา

ถึงภารกิจ เปาหมาย การดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ “การวิเคราะหงาน (Job Analysis)” เพ่ือศึกษา

ลักษณะงาน ขอบเขตและหนาท่ีความรับผิดชอบ จําเปนตองอาศัยผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถดานใดรวมท้ัง

คุณสมบัติเฉพาะของตําแหนงนั้นท่ีตองการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจนั้น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ ความสัมพันธของตําแหนง เปนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหเหตุผลความ

จําเปนของการมีตําแหนงนั้น โดยการแสดงความเชื่อมโยงกับ แผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ กรอบของกฎหมาย 

แผนงาน/โครงการ ของกรมปศุสัตวและของหนวยงาน โดยแสดงใหเห็นถึงโครงสรางการจัดสวนราชการภายใน สายการ

บังคับบัญชาตาง ๆ 

 (2) วิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนการวิเคราะหถึงกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (nature of work) 

 (3) วิเคราะหคุณภาพและความยุงยากซับซอนของงาน โดยวิเคราะหระดับความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ 

ระดับผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในงาน พิจารณาตัวผลผลิตหรือผลลัพธของการทํางาน ท่ีเปนผล

จากการปฏิบัติงานจริงในปจจุบัน การใชความรูความสามารถและประสบการณท่ีตําแหนงนั้นตองการ ข้ันตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติท่ียุงยากหรือเทคนิควิธีการท่ีซับซอน มีการใชความคิดริเริ่มท่ีตองการในงานมากนอยเพียงใด 

 โดยการวิเคราะหดังกลาวทําใหสามารถกําหนดประเภทตําแหนง และสายงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของกรม

ปศุสัตว เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ ดังนี้ 

 

 (1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 18 อัตรา กําหนด
เปนตําแหนง 

 

ประเภท 
ตําแหนง 

ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง จํานวน ปฏิบัติภารกิจท่ี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

9 สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 

วิชาการ นักวิชาการสัตวบาล ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

9 สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 
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(2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน จํานวน 54 อัตรา กําหนดเปนตําแหนง 

 

ประเภท
ตําแหนง 

ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง จํานวน ปฏิบัติภารกิจท่ี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

28 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 สํานักพัฒนาพันธุสัตว 

วิชาการ นักวิชาการสัตวบาล ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

6 สํานักพัฒนาพันธุสัตว 

วิชาการ นักวิชาการสัตวบาล ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

5 สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

5 กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

วิชาการ นักวิชาการสัตวบาล ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

วิชาการ เภสัชกร ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วิชาการ นักวิทยาศาสตรการแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วิชาการ นักวิทยาศาสตร ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วิชาการ นักวิชาการสัตวบาล ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

3 กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
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(3) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 36 
อัตรา กําหนดเปนตําแหนง 

 
 

ประเภท
ตําแหนง 

ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง จํานวน ปฏิบัติภารกิจท่ี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

4 ดานกักกันสัตวสระแกว 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวจันทบุรี* 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวตราด* 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวสุรินทร 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวหนองคาย 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวเลย 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวแมฮองสอน 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

4 ดานกักกันสัตวเชียงราย 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

4 ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวระนอง 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวสงขลา 
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ประเภท
ตําแหนง 

ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง จํานวน ปฏิบัติภารกิจท่ี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวตาก 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวอุบลราชธานี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวมุกดาหาร 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

2 ดานกักกันสัตวนครพนม 

  หมายเหตุ : เดิมไดกําหนดอัตราขาราชการไวท่ีดานกักกันสัตวจันทบุรี จํานวน 4 อัตรา ตอมา
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดมีประกาศ ท่ี 1/2558 เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 กําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด จึงตองปรับเกลี่ยอัตรากําลังจากดาน
กักกันสัตวจันทบุรี ไปท่ีดานกักกันสัตวตราด จํานวน 2 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจตามประกาศดังกลาว 

 

 (4) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City : GAC) จํานวน 2 อัตรา กําหนดเปน
ตําแหนง 

 

ประเภท
ตําแหนง 

ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง จํานวน ปฏิบัติภารกิจท่ี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี 

วิชาการ นายสัตวแพทย ปฎิบัติการหรือ
ชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ 

1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 

   

หมายเหตุ : เปนจังหวัดเปาหมายตามโครงการที่ตองการพัฒนาใหเปนจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดด

เดนในการผลิตสินคาเกษตรใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว ท่ีมีรูปแบบการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรได 
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3. การจัดทํารายละเอียดคําขอการกําหนดตําแหนง และเอกสารประกอบการพิจารณา 

 เปนการจัดทํารายละเอียดขอมูลในการขอกําหนดตําแหนง และเอกสารประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. 

กระทรวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหแตงตั้ง “คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องการกําหนดตําแหนงและ

การกําหนดโครงสรางการแบงงานภายในของสวนราชการกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ” 

ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นตอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และ

ประเภทท่ัวไป การกําหนดโครงสรางการแบงงานภายในของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 เรื่อง 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และ ท่ี นร 1008/ว 15 เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2555) 

 กองการเจาหนาท่ีจะเปนผูจัดทํารายละเอียดคําขอการกําหนดตําแหนง และเอกสารที่ใชประกอบการพิจาณา 

ซึ่งจะตองผานความเห็นชอบจาก คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องการกําหนดตําแหนงและการกําหนดโครงสรางการ

แบงงานภายในของสวนราชการกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรายละเอียด ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 รายละเอียดคําขอการกําหนดตําแหนง 

 1. วาระการพิจารณา  

 (1.1) เรื่อง ระบุประเภทเรื่องการกําหนดตําแหนง เชน การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

ในกรม................จํานวน......ตําแหนง 

 (1.2) คําขอ ระบุรายละเอียดการขอกําหนดตําแหนง ระดับใด ตําแหนงเลขท่ีใด อยูในสวนราชการใด จํานวนก่ี

ตําแหนง  

 (1.3) เหตุผลความจําเปน ระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดตําแหนง เชน 

 - การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบทบาท อํานาจหนาท่ี ภารกิจหรือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ แผนงาน หรือ

โครงการ หรืองานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หรือกรม ฯลฯ 

 (1.4) หลักเกณฑในการพิจารณา ระบุหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ีเก่ียวของกับคําขอกําหนด

ตําแหนง 

 (1.5) การวิเคราะห ระบุรายละเอียดการวิเคราะหการขอกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ๆ คือ ประเด็นหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามท่ี 

ก.พ. กําหนด จะตองวิเคราะหวาการขอกําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปนแตละกรณีท่ีเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

พิจารณานั้น เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด หรือไม อยางไร และผลผลิต 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากกากําหนดตําแหนง 

 (1.6) ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ระบุขอเสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาวา

จะมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติการกําหนดตําแหนง 

 2. บัญชีสรุปรายละเอียดการกําหนดตําแหนงขาราการพลเรือนสามัญ โดยแสดงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนง 

ระดับตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี และสังกัดสวนราชการใด 
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(แบบฟอรม) 

แบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพิจารณาเรื่องท่ี 

 

เรื่อง.............................................................................................................................................................................. 

1. คําขอ 

 ................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

2. เหตผุลความจําเปน 

 ................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3. หลักเกณฑประกอบการพิจารณา 

 ................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4. การวิเคราะห 

 ................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5. ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 



 (แบบฟอรม) 

บัญชีแสดงรายละเอียด............................................................................. 

กรม.......................................   กระทรวง.......................................................................... 

 

ลําดับ ตําแหนง สวนราชการและตําแหนงท่ีกําหนดใหม ระดับ ประเภท อัตรา เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/
โครงการสําคัญ 

หมายเหตุ 

ท่ี เลขท่ี ชื่อตําแหนง ชื่อตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง เงินเดือน ตามยุทธศาสตรประเทศ   

    ในการบริหารงาน ในสายงาน           

              โครงการ.......................... ท้ังน้ี ไมกอนวันท่ี 

                อ.ก.พ.กระทรวงเกษตร
และ 

                สหกรณมีมต ิ
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 สวนท่ี 2 เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. แผนภูมิโครงสรางอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และโครงสรางอัตรากําลัง 

 2. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงท่ีกําหนดใหม 

 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.2/450 เรื่อง ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ 

ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 

 

(รูปแบบเสนอ) 
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(แบบฟอรม) 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน .............................................................. 

ชื่อสายงาน   .............................................................. 

ประเภท/ระดับ   ............................................................... 

ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) ………………………………………………………........ 

ชื่อกลุมงาน/ฝาย   ……………………………………………………………… 

ชื่อผูบังคับบัญชาโดยตรง  …………………………………………………….......... 

ประเภท/ระดับ   …………………………………………………………….. 
 
สวนท่ี 2  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 3  หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีทําอยูในปจจุบัน/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานปฏิบัติการ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.  ดานการวางแผน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ดานการประสานงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. ดานการบริการ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 4  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน (Job Specifications) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 5  ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 6  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ.............................................................วันท่ีท่ีไดจัดทํา........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาอนุมัติ 
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 จัดสงคําขอการกําหนดตําแหนง รายละเอียดขอมูลพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องการกําหนดตําแหนงและการกําหนดโครงสรางการแบงงานภายในของสวนราชการกอน
นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (โดยกระทรวงเกษตรฯ จะแจงใหกรมปศุสัตวทราบ) เสนอ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือนําเขา อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาอนุมัติตอไป 

5. การออกคําส่ังกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหม 

 เม่ือไดรับอนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหกําหนดตําแหนงใหม กรมปศุสัตวดําเนินการออก

คําสั่งกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหมในกรมปศุสัตว 

     (แบบคําสั่ง) 

 

 

 

คําสั่ง.......... 

ท่ี ........ /........ 

เรื่อง  การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

_________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี          

(...........................................) 

  หัวหนาสวนราชการ



(แบบฟอรมแนบทายคําสั่ง) 

 

บัญชีรายละเอียด…………………………………………………….. 

(แนบทายคําส่ัง…………………………………………………………..) 

ลําดับ ตําแหนง สวนราชการและตําแหนงท่ีขอกําหนดใหม   

ท่ี เลขท่ี ชื่อตําแหนงในการ ชื่อตําแหนง ตําแหนง ระดับ หมายเหตุ 

    บริหารงาน ในสายงาน ประเภท ตําแหนง   
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6. การขอความเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

 กรมปศุสัตวดําเนินการขอความเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง เพ่ือเสนอ 

ก.พ. ใหความเห็นชอบ ตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 25512 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม2 ซ่ึง กฎ ก.พ. ดังกลาวไดกําหนดกําหนดสายงานท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้ (เฉพาะ

สายงานท่ีมีในกรมปศุสัตว) 

 (1) ตําแหนงประเภทบริหาร สายงานบริหาร 

(1.1) ระดับสูง ไดแก อธิบดี 

(1.2) ระดับตน ไดแก รองอธิบดี 

 (2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ สายงานอํานวยการ และสายงานอํานวยการเฉพาะดาน 

(2.1) ระดับสูง ไดแก ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือเทียบเทา 

(2.2) ระดับตน ไดแก ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือเทียบเทา 

 (3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก 

(3.1) สายงานนายสัตวแพทย 

(3.2) สายงานเภสัชกรรม 

(3.3) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

 (4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไดแก 

(4.1) สายงานทรัพยากรบุคคล 

(4.2) สายงานนิติการ 

(4.3) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

(4.4) สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 

(4.5) สายงานวิทยาศาสตร 

(4.6) สายงานนายสัตวแพทย 

(4.7) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

(4.8) สายงานเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
2 ราชกิจจานุเษกษา เลม 125 /ตอนที่ 128 ก/10 ธันวาคม 2551 

 

(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไดแก 
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 (5.1) สายงานทรพัยากรบุคคล 

 (5.2) สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 

 (5.3) สายงานนิติการ 

 (5.4) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 (5.5) สายงานวิเทศสัมพันธ 

 (5.6) สายงานวิชาการเงินและบัญชี 

 (5.7) สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 

 (5.8) สายงานวิชาการสถิติ 

 (5.9) สายงานวิชาการสัตวบาล 

 (5.10) สายงานวิทยาศาสตร 

 (5.11) สายงานสถิต ิ

 (5.12) สายงานนายสัตวแพทย 

 (5.13) สายงานเภสัชกรรม 

 (5.14) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

(6) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก 

 (6.1) สายงานนายสัตวแพทย 

 (6.2) สายงานเภสัชกรรม 

 (6.3) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

 โดยเอกสารเสนอ ก.พ. เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงิน

ประจําตําแหนง ประกอบดวย 

 1. รายการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ิมใหมในกรมปศุสัตว โดยแสดงชื่อตําแหนง ประเภท

ตําแหนง ระดับตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี และสังกัดสวนราชการใด 

 2. บัญชีแสดงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอความเห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง โดยแสดง

ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง จํานวนตําแหนง อัตราเงินเดือน และขอกําหนดในกฎ ก.พ. 

 3. ทะเบียนตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอความเห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง โดยแสดงประเภท

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ขอกําหนดในกฎ ก.พ. และสังกัดสวนราชการใด 

 

 

 

 

 

 

 

    (แบบหนังสือ) 
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ท่ี  .......... 
 

 

 

 
     สวนราชการ………………… 
     ท่ีอยู................................ 

วันท่ี.............................   

เรื่อง  ขอความเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

เรียน  เลขาธิการ ก.พ.  

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รายการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

2. บัญชีแสดงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอความเห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

3. ทะเบียนตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีขอความเห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

............................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

   

 

 (......................................) 

     หัวหนาสวนราชการ 

 

 

หนวยงาน................................... 

โทร. ..........................................  

โทรสาร. .................................... 

 



 (แบบฟอรม) 

รายการแสดงละเอียดการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

ลําดับ ตําแหนง สวนราชการและตําแหนงท่ีขอกําหนดใหม   

ท่ี เลขท่ี ชื่อตําแหนงในการ ชื่อตําแหนง ตําแหนง ระดับ หมายเหตุ 

    บริหารงาน ในสายงาน ประเภท ตําแหนง   

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

      รวม .......... ตําแหนง       
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(แบบฟอรม) 

บัญชีแสดงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. เห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรม....................................................กระทรวง............................................................ 

(สงพรอมหนงัสือ...........................................................) 

 

ประเภท ระดับ จํานวน อัตรา 
กฎ ก.พ.ฯ 

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง (บาท/เดือน) 
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(แบบฟอรม) 

ทะเบียนตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. เห็นชอบใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรม....................................................กระทรวง............................................................ 

(สงพรอมหนังสือ...........................................................) 

 

ลําดับ ตําแหนง ช่ือตําแหนง ช่ือตําแหนง ประเภท ระดับ 
กฎ ก.พ.ฯ 

ท่ี เลขท่ี ในการบริหารงาน ในสายงาน ตําแหนง ตําแหนง 
              

              

              

              

              

              

              

              

      รวม .......... ตําแหนง       
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7. การแจงผลการพิจารณาเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

 เม่ือสํานักงาน ก.พ. แจงผลการพิจารณาเห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจํา

ตําแหนงใหทราบ กองการเจาหนาท่ีดําเนินการแจงกองคลังและกองแผนงาน เพ่ือรับทราบและใชเปนขอมูล

ประกอบการต้ังคําของบประมาณรายจาย ประเภทงบบุคลากร ในปงบประมาณตอไป 

8. การรายงานผลการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ 

 สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหสวนราชการรายงานผลการใชอัตรากําลังเพิ่มใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ใหทราบ 

ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการใชตําแหนงของสวนราชการ

ใหเปนไปตามเจตนารมณของการกําหนดตําแหนง 
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(แบบหนังสือ) 

 

 

 

ท่ี ................. 
 

 

 

 

 สวนราชการ........................ 

 ท่ีอยู.................................... 

                   วันท่ี................................. 

เรื่อง  รายงานผลการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ 

เรียน  เลขาธิการ ก.พ. 

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี .......................................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบรายงานการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี 
  เม่ือ............................ 

  ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

       (...........................................) 

   หัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
หนวยงาน............................ 
โทร. ................................... 
โทรสาร .......................... 



แบบรายงานการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 

สวนราชการ (กรม) ...................................................  กระทรวง ................................................................ 

ขอมูล ณ วันท่ี .................. ตุลาคม  25…… 

       1. ช่ือแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ ......................................................................................................................... 
 2. สวนราชการหลักท่ีรับผิดชอบ (ระดับสํานัก/กอง) .............................................................................................................................. 
 

       ลําดับท่ี อัตรากําลังขาราชการเพ่ิมใหม สรุปยอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย หมายเหตุ 

  ชื่อตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง ตําแหนงประเภท รวม (รายตําแหนง : ระบุตําแหนงเลขท่ี)   

              

              

              

              

              

       

                     

              

              

  รวมอัตรากําลังท้ังส้ิน       
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Work Flow : การขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตาม

ยุทธศาสตรประเทศ และการดําเนินการกําหนดตําแหนงเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1 

 1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ 
หนังสือเวียน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
2. วิเคราะห บทบาท ภารกิจของกรมปศุ
สัตว เพ่ือพิจารณาเหตุผลและความจําเปนใน
การขออัตรากําลังเพ่ิมใหม เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ในแผนงาน/โครงการสําคัญตามยทุธศาสตร
ประเทศ 

กองการเจาหนาท่ี 
 

2 

 ศึกษา วิเคราะหขอมลู รายละเอียดเก่ียวกับ
แผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตร
ประเทศ และความตองการอัตรากําลังของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจ 

กองการเจาหนาท่ี 

3 

 วิเคราะหกําหนดตําแหนงขาราชการวา
จําเปนตองใชอัตรากําลังจํานวนเทาใด โดย
เปรียบเทียบอัตรากําลังในตําแหนงงาน หรือ
ภารกิจ หรือหนวยงานท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กันวามีความจําเปนตองใชประเภทตําแหนง 
สายงานใด และระดับตําแหนง  

1. กองการเจาหนาท่ี 
2. สํานัก/กองท่ีเก่ียวของ 

4 

 จัดทํารายละเอียดการขอรับการจดัสรร
อัตรากําลังเพ่ิมใหมเสนอสํานักงาน ก.พ. 
พิจารณา โดยตองแสดงความเช่ือมโยงของ
ภารกิจกับยุทธศาสตรของหนวยงาน จํานวน
อัตรากําลังท่ีขอ พรอมท้ังเหตผุล
ประกอบการพิจารณา 

กองการเจาหนาท่ี 

5 

 พิจารณารายละเอียดคําขอรับการจัดสรร
อัตรากําลังเพ่ิมใหม และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาเหตุผล
ความจําเปน วิเคราะหภาพรวมภารกิจ 
อัตรากําลังทุกประเภท และคาใชจายดาน
บุคคลของสวนราชการ เสนอสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. 

6 

 พิจารณารายละเอียดคําขอรับการจัดสรร
อัตรากําลังเพ่ิมใหม และผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หาก
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ ใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
 

7 

  
 
พิจารณาอนุมัต ิ
 
 

คณะรัฐมนตร ี

การขออัตรากําลัง 

เพ่ิมใหม 

วิเคราะหขอมูล รายละเอียด และ

ความตองการอัตรากําลัง 

วิเคราะหกําหนดตําแหนง ประเภท

ตําแหนง และสายงาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 

จัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรร

อัตรากําลังเพ่ิมใหม และเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

 สํานักงาน ก.พ. 

 
เสนอคณะกรรมการกําหนด

เปาหมายและกาํลังคนภาครัฐ (คปร.) 

 คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ชี้แจงเพ่ิมเตมิ 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัติ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเพ่ิมอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ. แจงใหสวนราชการทราบและดําเนินการตอ 

8 

 สํานักงาน ก.พ. แจงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
การจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมใหแกสวน
ราชการใหสวนราชการทราบ และ
ดําเนินการกําหนดตาํแหนงใหมตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี 
ก.พ. กําหนด 

สํานักงาน ก.พ. 
 

9 

 จัดทํารายละเอียดคําขอการกําหนดตําแหนง 
วาระการพิจารณา เหตุผลความจาํเปน บัญชี
แสดงรายละเอียดการกําหนดตําแหนง 
แผนภูมโิครงสรางอํานาจหนาท่ี แผนภูมิ
โครงสรางอัตรากําลัง เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

กองการเจาหนาท่ี 

10 

 พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคาํขอการ
กําหนดตําแหนง วาระการพิจารณา เหตุผล
ความจําเปน บัญชีแสดงรายละเอียดการ
กําหนดตําแหนง แผนภูมโิครงสรางอํานาจ
หนาท่ี แผนภูมโิครงสรางอัตรากําลังของสวน
ราชการ กอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณาอนุมัต ิ

1. กองการเจาหนาท่ี 
กระทรวงฯ 
2. คณะทํางานกลั่นกรองเรื่อง
การกําหนดตําแหนงและการ
กําหนดโครงสรางการแบงงาน
ภายในของสวนราชการกอน
นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ 

11 

 จัดทํารายละเอียดคําขอการกําหนดตําแหนง 
วาระการพิจารณา เหตุผลความจาํเปน บัญชี
แสดงรายละเอียดการกําหนดตําแหนง 
แผนภูมโิครงสรางอํานาจหนาท่ี แผนภูมิ
โครงสรางอัตรากําลัง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณาอนุมตั ิ

กองการเจาหนาท่ี 

12 

 1. อ.ก.พ. กระทรวงฯ อนุมัติการกําหนด
ตําแหนง 
2. ดําเนินการคําสั่งการกําหนดตําแหนง
ขาราชการ พรอมบัญชีรายละเอียดการ
กําหนดตําแหนงแนบทายคาํสั่ง 
3. จัดทํารายการแสดงละเอียดการกําหนด
ตําแหนง บัญชีแสดงตาํแหนงขาราชการพล
เรือนสามัญท่ี ก.พ. เห็นชอบใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง และทะเบียนตาํแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. เห็นชอบให
ไดรับเงินประจาํตําแหนง เสนอสํานักงาน 
ก.พ. เพ่ือขอความเห็นชอบ 

1. กองการเจาหนาท่ี 
2. สํานักงาน ก.พ. 

13 

 เมื่อสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือเห็นชอบให
ไดรับเงินประจาํตําแหนงใหสวนราชการ
ทราบแลว กองการเจาหนาท่ีดําเนินการแจง
ใหกองคลังและกองแผนงานทราบ 

1. กองการเจาหนาท่ี 
2. กองคลัง 
3. กองแผนงาน 

 

 
สวนราชการท่ี 

ไดรับอัตรากําลังเพ่ิม 

จัดทํารายละเอียดคําขอการกําหนด

ตําแหนง และเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 

 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

กระทรวง 

 อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

จัดทําคําส่ังการกําหนดตําแหนงและ

ขอความเห็นชอบใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนงเสนอ สํานักงาน ก.พ. 

แจงผลความเห็นชอบ 

ใหไดรับเงินประจํา

 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

อ.ก.พ. อนุมัติ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 การดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหมของกรมปศุสัตว เพ่ือปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตาม

ยุทธศาสตรประเทศนั้น จะตองวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพ่ิมใหมเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงเปนโครงการสําคัญ 

(Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกรมปศุสัตวไดรับมอบหมายรับผิดชอบและเก่ียวของ จึงตอง

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศใหเขาใจถึงหลักการ เปาหมาย 

วัตถุประสงค และรายละเอียดแผนงาน/โครงการอยางชัดเจน  

 สําหรับการกําหนดประเภทตําแหนง และสายงานของอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญที่ขอเพิ่มใหม 

ตองวิเคราะหวามีความจําเปนตองใชประเภทตําแหนง สายงานใด และระดับตําแหนง เพ่ือใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ และตองเปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดอยางเครงครัด รวมท้ังการตรวจสอบและติดตามการใช

อัตรากําลังเพ่ิมใหมสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

เจตนารมณของการกําหนดตําแหนง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ผังกระบวนการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม 

 

 

 

สวนราชการ 

สํานักงาน ก.พ. 

คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 

คณะรัฐมนตรี 

วิเคราะห บทบาท 
ภารกิจ 

วิเคราะหความตองการ
อัตรากําลัง 

จัดทําคําขอรายละเอียด
การขอรับจัดสรรอัตรา 

พิจารณารายละเอียดคําขอ เหตุผล
ความจําเปน เอกสารประกอบ 

ขอขอมูลเพ่ิมเติม/ 

ใหคําปรึกษา แนะนํา 

พิจารณารายละเอียดคําขอ 
และผลการบริหารทรัพยากร

 

เห็นควรใหเพ่ิมอัตรา/ 
เสนอคณะรัฐมนตร ี

พิจารณาอนุมัต ิ
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โดยตําแหนงท่ีไดรับอนุมัติเพ่ิมใหมเพ่ือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 110 อัตรา กําหนดเปน

ประเภทตําแหนง และสายงาน ดังนี้ 

1. ตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 83 อัตรา 

2. ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 24 อัตรา 

3. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 

อัตรา 

4. ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 

5. ตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 จํานวนอัตรากําลังเพ่ิมใหมท่ีไดรับอนุมัติแยกตามสายงาน 

สายงาน 

นายสัตวแพทย 83

นักวิชาการสัตวบาล 24

นักวิทยาศาสตรการแพทย 1

นักวิทยาศาสตร 1

เภสัชกร 1
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อัตรากําลังเพ่ิมใหมเพ่ือปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ 
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แผนภูมิท่ี 3 จํานวนอัตรากําลังเพ่ิมใหมท่ีไดรับอนุมัติแยกตามโครงการ Flagship 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 จํานวนอัตรากําลังเพ่ิมใหมท่ีไดรับอนุมัติแยกตามหนวยงานท่ีไดรับจัดสรร 

โครงการบริหาร
จัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพสินคา

เกษตร 

โครงการเพ่ิม
ศักยภาพดาน
สินคาเกษตร

ชายแดน 

โครงการเมือง
เกษตรสีเขียว 

นายสัตวแพทย 9 36 36 2

นักวิชาการสัตวบาล 9 15

นักวิทยาศาสตรการแพทย 1

นักวิทยาศาสตร 1

เภสัชกร 1
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อัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ 

เขต สพส สพพ สอส อยส สตส กสส 
สคบ 
(ดาน) 

จังหวัด 

นายสัตวแพทย 9 28 1 5 5 2 36 2

นักวิชาการสัตวบาล 9 6 1 1 3

นักวิทยาศาสตรการแพทย 1

นักวิทยาศาสตร 

เภสัชกร 1
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อัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ 
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โดยแนวทางในการดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม มีดังนี้ 

1. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพ่ิมใหมเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตาม

ยุทธศาสตรประเทศ ซ่ึงเปนโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกรมปศุสัตวไดรับ

มอบหมายรับผิดชอบและเก่ียวของนั้น จะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนงาน/โครงการสําคัญตาม

ยุทธศาสตรประเทศใหเขาใจในหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค และรายละเอียดอยางเชาใจและถูกตอง 

2. การกําหนดประเภทตําแหนง และสายงานของอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญที่ขอเพิ่มใหม 

ตองวิเคราะหวามีความจําเปนตองใชประเภทตําแหนง สายงานใด และระดับตําแหนง เพ่ือใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการสําคัญตามยุทธศาสตรประเทศ 

และตองเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ. กําหนดอยางเครงครัด 

3. การตรวจสอบและติดตามการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญตาม

ยุทธศาสตรประเทศ เพ่ือใหการใชตําแหนงท่ีไดรับเพ่ิมใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกทาง

ราชการ และสอดคลองกับเจตนารมณของการกําหนดตําแหนง  

2. ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับการขออัตรากําลังเพ่ิมใหม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาในการบริหารตําแหนง และเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมปศุสัตว  

1. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังเพ่ิมใหมเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจ/ยุทธศาตรท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว 

ควรมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ "กําลังคนมีขนาด และสมรรถนะ" ท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนท้ังในปจจุบันและในอนาคต ตองวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce 

Analysis) เพ่ือใหสามารถระบุความตองการกําลังคน และมีแผนลดชองวางดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

2. ควรมีการตรวจสอบกําลังคน โดยการจัดทําสถิติประจําปเก่ียวกับตําแหนง กําลังคน และการใช

งบประมาณดานบุคคล เพ่ือวิเคราะหและแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตําแหนง กําลังคน และการใช

งบประมาณดานบุคคลในชวงเวลาตางๆ เชน สถิติเก่ียวกับการกระจายกําลังคนตามประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง 

สายงาน เพศ อายุ อายุราชการ เงินเดือน สังกัด หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน สัดสวนของกําลังคนในภารกิจหลัก ภารกิจรอง 

และภารกิจสนับสนุน สัดสวนของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาวิเคราะหการกระจายอายุ แนวโนมกลุมอายุ โครงสรางอายุของบุคลากรภายในระยะเวลา 

5 - 10 ป หรือแนวโนมดานโครงสรางอายุของขาราชการอยูในกลุมวัยที่ใกลเกษียณอายุ ซึ่งกรมปศุสัตวอาจมีการ

ขาดแคลนอัตรากําลังหรือผูท่ีมีองคความรูประสบการณ เพราะภารกิจหลักของกรมปศุสัตวสวนใหญเปนงานท่ีตองใช

ความรูทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือประสบการณการทํางานที่สั่งสมมานาน เชน ดานวิชาชีพการ

สัตวแพทย วิชาการปศุสัตว วิขาการสัตวบาล การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และกฎหมายปศุสัตว เปนตน 

ซึ่งองคความรูท่ีสําคัญขององคกรอาจหายไปพรอมกับการเกษียณอายุราชการ รวมถึงแนวโนมการสูญเสียกําลังคน

กรณีตาง ๆ ดวย 
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หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 1104/ว 182. ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556.  
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2556. การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy), 
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กษ 1304/156 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สํานักงาน ก.พ. 2552. หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง, หนังสือเวียนท่ี นร 1008/ว 17  
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. 2555. หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง, หนังสือเวียนท่ี นร 1008/ว 15   
ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2555. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. 2556. ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมตามยุทธศาสตรประเทศ, หนังสือ ท่ี นร 1008.3.2/450  
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ. 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2558. กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,  

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558.  

กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. 

 



 

เอกสารผนวก 

 
หมายเลข 1 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง การบูรณาการ

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

  

หมายเลข 2 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เร่ือง การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

 

หมายเลข 3 รายละเอียดของโครงการสําคัญ (Flagship project) 

 

หมายเลข 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหม 

ตามยุทธศาสตรประเทศ 

 

หมายเลข 5 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 
หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ดวนที่สุด ที่ นร 1104/ว 182 เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) เพ่ือเปนกรอบการจัดสรร

งบประมาณ ประจําป 2557 

ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 
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เอกสารหมายเลข 2 
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ 1304/156 

เร่ือง การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ 

(Country Strategy)  

ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 
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เอกสารหมายเลข 3 
รายละเอียดของโครงการสําคัญ (Flagship project) 



- 61 - 
 

รายละเอียดของโครงการสําคัญ (Flagship Project) 

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 

สอดคลองกับเปาหมาย  สรางรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากฐานใหม  เพ่ิมประสิทธิภาพ            

 ลดรายจาย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Growth & 

Competitiveness) ประเด็น 1.1 การใชท่ีดินเพ่ือผลิตสินคาเกษตร (Zoning)  

1. หนวยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมชลประทาน กรมประมง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมปศุสัตว และสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในประเทศไทย ประมาณ 150 ลานไร นํามาใชในการทําเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 

และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในหลากหลายชนิด ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพไมเหมาะสมกับพืชบางชนิดถูกนํามาใชในการ

เพาะปลูก รวมท้ัง หากสินคาชนิดใดใหราคาดีและมีผลตอบแทนสูงกวา เกษตรกรจะขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยไมคํานึง

วาตลาดมีความตองการวามีเทาใด และเปนภาระดานงบประมาณใหกับภาครัฐท่ีตองเขาไปชวยเหลือแทรกแซงราคา 

2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดศึกษาศักยภาพของความเหมาะสมทางกายภาพ (ชนิดดิน/ชุดดิน 

สภาพน้ําฝน/แหลงน้ํา/เขตพ้ืนท่ีชลประทาน/ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ฯลฯ) และทางเศรษฐกิจ (เสนทางคมนาคม/

แหลงตลาด/ท่ีตั้งโรงงาน) เพ่ือจําแนกเขตการใชท่ีดิน และจัดทําแผนท่ีแสดงความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจแตละชนิด โดยแบงเปน เขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมนอย 

(S3) โดยในแตละระดับความเหมาะสมจะมีรายละเอียดท้ังแหลงผลิต เนื้อท่ี และผลผลิตตอไร 

2.3 สินคาเกษตรดานพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีมูลคาการสงออกสูง รวมท้ังเก่ียวของกับ

เกษตรกรจํานวนมากมี 6 ชนิด คือ ขาวนาป ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มีมูลคาสงออกรวมท้ังสิ้น 842,490 ลานบาท และจํานวนเกษตรกรผูผลิตสินคาท้ัง 6 ชนิดขางตน เปนสวนใหญของ

ครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด ประกอบกับเปนสินคาท่ีมีปญหาความไมสอดคลองระหวางผลผลิตท่ีผลิตไดกับความ

ตองการตลาด ทําใหมีปญหาราคาตองแกไขอยางตอเนื่อง จึงไดมีการวิเคราะหขอมูลสถานภาพการผลิตวาดําเนินการ

ในพ้ืนที่เหมาะสมระดับตาง ๆ ขางตนมากนอยเพียงใด โดยวิเคราะหประกอบกับขอมูลความตองการกับปริมาณ

การผลิต (Demand และ Supply) เพ่ือประกาศกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก และจัดทํา

แผนงานมาตรการ เพ่ือใหมีการผลิตสินคาเกษตรดังกลาวในแหลงการผลิตและปริมาณท่ีเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง 

ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมรายไดเกษตรกร  

โดยในสวนของสินคาปศุสัตว มุงเนนสินคาท่ีมีมูลคาสงออกและหรือมีศักยภาพท่ีจะสงออกสูง อาทิ ไกเนื้อ 

สุกร และโคเนื้อ สวนสินคาประมง อาทิ กุง และปลานิล 
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พืชเศรษฐกิจ การจําแนกเขตการใชท่ีดิน ผลผลิต สถานภาพ 

ท่ีสําคัญ พ้ืนท่ีปลูกจริง 

(ลานไร) 
(ไมรวมพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่ปา) 

การจําแนกตาม

ระดับความ

เหมาะสม 

เนื้อท่ี 

(ลานไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย: 

ตันตอไร 

(S1/S2/ S3) 

เฉลี่ย : 

ตันตอไร 
Demand & 

Supply 

ขาวนาป 57.81 มาก (S1) 11.85 0.72 0.53 - ปจจุบันมีผลผลิต 

  ปานกลาง (S2) 36.84 0.49    มากกวาความ   

  นอย (S3) 9.12 0.39    ตองการ 

ยางพารา 14.87 มาก (S1) 1.75 0.38 0.34 - ผลผลิตใกลเคียง 

   ปานกลาง (S2) 8.69 0.34    กับความตองการ   

   นอย (S3) 4.43 0.30    ของตลาด 

มันสําปะหลัง 7.51 มาก (S1) 4.04 4.02 3.75 - ผลผลิตใกลเคียง 

   ปานกลาง (S2) 1.70 3.77    กับความตองการ 

   นอย (S3) 1.77 3.45    ของตลาด 

ปาลมนํ้ามัน 5.50 มาก (S1) 3.98 2.85 2.66 - ผลผลิตใกลเคียง 

   ปานกลาง (S2) 0.44 2.82    กับความตองการ 

  นอย (S3) 1.08 2.30  - มีสินคาทดแทน 

       

- มี ป ญ ห า ร า ค า

ตกต่ํา   

  ชวงมีผลผลิตออกสู  

  ตลาดมาก 

ออยโรงงาน 7.79 มาก (S1) 1.73 17.39 12.69 - ผลผลิตใกลเคียง 

   ปานกลาง (S2) 4.42 11.30    กับความตองการ 

   นอย (S3) 1.64 9.39    ของตลาด 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 4.20 มาก (S1) 0.07 0.97 0.84 - ผลผลิตไมพียงพอ 

   ปานกลาง (S2) 2.28 0.87  - บางปตองนําเขา 

   นอย (S3) 1.85 0.69   

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (เปนขอมูลป 2551/52 สวนขอมูลป 2554/55 อยูระหวางการปรับปรุง) 

2.4 กรณีสินคาเกษตรท่ีผลิตไดเกินความตองการ ดําเนินการลดผลผลิตสวนเกินโดยลดในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม

นอยและปานกลางตามลําดับ โดยสนับสนุนสินเชื่อผอนปรนและการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ปจจัยการผลิต รวมถึง

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหเกษตรกรปลูกสินคาท่ีตลาดมีความตองการทดแทน 

2.5 กรณีสินคาเกษตรท่ีผลิตไดไมพอตามตองการ  

 (1) การเพ่ิมผลผลิตตอไรจะพิจารณาขอเท็จจริงของผลผลิตตอไรท่ีทําไดจริงกับศักยภาพท่ีจะผลิตไดใน

แตละระดับความเหมาะสม แลวพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการท่ีจะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน อาทิ การสนับสนุน

ปจจัยการผลิตหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปน รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหไดผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน 

ท้ังนี้ จะดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากหรือปานกลางตามลําดับ 
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 (2) การเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกสําหรับสินคาท่ียังผลิตไมพอ ดวยการนําพ้ืนท่ีปลูกพืชอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม

นอยมาปลูกทดแทน 

2.6 ท้ังนี้ การดําเนินการเพ่ือใหปริมาณการผลิตสอดคลองกับความตองการตลาดในแตสินคาเกษตรนั้น จะมี

การกําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินงานในเขตท่ีไดมีการประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนไปตาม

ขอเสนอของผูมีสวนไดเสียท้ังเกษตรกรและภาคเอกชน ผูประการท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดเขตการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมาตรการดําเนินงานท่ีมีความ

เหมาะสม เพ่ือใหสินคาเกษตรมีปริมาณท่ีสอดคลองกับความตองการ  

4. เปาหมาย 

การสรางความสมดุลของปริมาณการผลิต และความตองการใชในสินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

14 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน กุงทะเล ปลาน้ําจืด (เพ่ือผลิตซูริมิ) 

ปลานิล กุงกามกราม สุกร โคเนื้อ โคนม ไกเนื้อ) 

5. งบประมาณดําเนินงาน  ระยะเวลา 6 ป  

ป 2556 = 100.00 ลานบาท 

ป 2557 = 10,115.70 ลานบาท 

ป 2558 = 11,127.27 ลานบาท 

ป 2559 = 12,240.00 ลานบาท 

ป 2560 = 13,464.00 ลานบาท 

ป 2561 = 14,810.40 ลานบาท 

รวม 61,857.37 ลานบาท 
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจําป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเนื่อง (ลานบาท) 

งบประจําป 2557 

(ลานบาท) 25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ

รายไตร

มาส 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การบรหิารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกจิในภาพรวม 

1) mapping พื้นที่ปลกูกับ
พื้นที่เหมาะสม 

2) วิเคราะหสถานภาพของ
ปริมาณการผลิตกบัความ
ตองการ 

3) การประกาศเขตเกษตร
เศรษฐกจิ 

4) จําแนกทะเบียนเกษตรกร
ผูผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด 
โดยจําแนกเปนกลุมผูปลูกใน
พื้นที่ที่ประกาศเปนเขตเกษตร
เศรษฐกจิและพื้นที่นอกเขต
ประกาศฯ 

  50 50 58 174 174 174 
 

638.00 701.80 771.98 849.18 สินคาเกษตร
ที่ มี ค ว า ม 
สํ า คั ญทา ง
เศรษฐกิจ 11 
ชนิด มีความ
ส ม ดุ ล ขอ ง
ปริมาณการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ
ความตองการ
ใช 
 

2. สินคาขาว 
1) ปรับลดผลผลิตโดยจัดระบบ

การปลูกขาวนาปรงัเหลอื 1 
ครั้งตอป 

2) สงเสรมิผลิตสินคาทดแทน
การปลูกขาว (ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝก
ออน) 

3) การจัดสรางไซโลเกบ็
ขาวเปลือกที่ไดมาตรฐาน
GAPและเครื่องอบความช้ืน
ขาวเปลือกใหเกษตรกร 

4) จัดทํา Rice Productivity 
5) สราง Super Top of Thai Rice                    

เพื่อพฒันาผลิตขาว 
GI 5 ชนิด ขาวอินทรีย 7 ชนิด 
6) จัดต้ังศูนยตรวจสอบคุณภาพขาว 
7) จัดทํา Thai Rice 

Intelligent Center 

    477.30 531.90 531.90 531.90 2280.30 2508.33 2759.16 3035.08 

3. มันสําปะหลงั 
1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การผลิตและเพิม่มูลคาผลิตจาก
มันสําปะหลัง 
2) สนับสนุนการใชเอทานอล
จากมันสําปะหลงัเปนพลังงาน
ทดแทน 
3) ขุดบอนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่
เกษตรกร 
4) ขยาย สีค้ิวโมเดล จํานวน 5 
โซน 
5) จัดทําเขต Cassava 
Productivity 
6) จัดต้ังศูนยวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมไบโอพลาสติกจาก
เกษตรกร 

    74.00 1,431.90 1,431.90 1,431.90 4806.67        5287.34           5816.07 6397.68          
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจําป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเนื่อง (ลานบาท) 

งบประจําป 2557 

(ลานบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ

รายไตร

มาส 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4. ยางพารา 
1) รณรงคการเปดกรีดยาง
ตามขนาดเปดกรีด 
2) ปรับเปลี่ยนพันธุในพื้นที่
ปลูกยางเกา 
3) ผลักดันการใชยางพารา
ผสมยางมะตอยทําถนน 
และการใชยางลอทีเ่ปน
ผลิตภัณฑ 
4) พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต หองปฏิบัติการ
ทดสอบ ถุงมือยาง และยาง
ลอ ใหไดมาตรฐานสากล 
5) จัดต้ัง Thai Rubber 
Intelligent Center 
6) จัดต้ังศูนยตรวจสอบ
คุณภาพนํ้ายางขนและแผน
ยาง 
7) จัดต้ังศูนยบรหิารจัดการแบบ  

    66.50 179.50 179.50 179.50 665.50           732.05           805.26           885.78 สินคาเกษตร
ที่ มี ค ว า ม 
สํ า คั ญทา ง
เศรษฐกิจ 11 
ชนิด มีความ
ส ม ดุ ล ขอ ง
ปริมาณการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ
ความตองการ
ใช 
 

5. ปาลมนํ้ามัน 
1) ลดการปลูกปาลมนํ้ามัน
ในพื้นที่เหมาะสมนอย 
2) เพิ่มผลผลิตตอไรในพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมมากและ
เหมาะสมปานกลาง 
3) อบรมถายทอดความรู
ดานการผลิตและการ
จัดการสวนปาลมนํ้ามัน 
4) สงเสรมิการปลูกปาลม
พันธุดีทดแทนสวนปาลม
เกาอายุมาก สวนปาลมเกา
ผลผลิตตํ่า (พันธุคุณภาพ
ตํ่า) 
5) วิจัยการใชประโยชนเศษ
วัสดุจากการสกัดปาลม
นํ้ามันอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เชน โอเลอีน 
6) จัดต้ัง Palm Oil 
Intelligent Center 
7) สราง Palm Oil Zero 
Waste Center 
8) จัดต้ังศูนยตรวจสอบสายพัน
แนวไบโอเทคโนโลยี 

    29.00 96.00 96.00 96.00 348.70 383.57 421.93          464.12          

6. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
1) เพิ่มพื้นทีป่ลกูในพื้นที่นา
ปรังและพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลงัที่มีความ
เหมาะสมนอย 
2) ถายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ใหแกเกษตรกร 
3) ขุดบอนํ้าขนาดเล็กใน
พื้นที่เกษตรกร 
4) ลดพื้นที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวบนภูเขา 
5) จัดทํา Thai Maize  
Intelligent Center 
6) จัดทํา Maize 
Productivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    23.50 70.50 70.50 70.50 258.50           284.35          312.79           344.06 
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจําป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเนื่อง (ลานบาท) 

งบประจําป 2557 

(ลานบาท) 25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธราย

ไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

7. ออยโรงงาน 
1) จัดทําเขตสงเสรมิการ
ปรับเปลี่ยนนาขาวเพื่อการ
ปลูกออยเชิงพาณิชย 
2) จัดหาระบบชลประทาน
และระบบสงนํ้าเพื่อ
สนับสนุนนํ้าหยดในไรออย 
3) ขุดบอนํ้าขนาดเล็กใน
พื้นที่เกษตรกร 
4) การใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน 
5) โครงการศึกษาวิจัยการ
ใชพันธุที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

    
97.80 157.40 157.40 157.40 627.00 689.70 758.67 834.54          

 

8. กุงทะเล 
1) จัดทํา Thai Shrimp  
Intelligent Center 
2) จัดต้ังเขตสงเสรมิการ
ผลิตกุงทะเลมีชีวิตเพื่อ
สงออกไปยังภูมิภาค AEC 
ASIA 
3) ขยายพื้นที่  Shrimp 
disease Free Zone และ 
Shrimp  Compartment 
เพื่อการสงออก 
4) จัดต้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการแปร
รูปและการใชประโยชน
จากกุง 
5) ศูนยพอแมพันธุกุงขาว
ภาคใต 2 แหง 

    16.50 49.50 49.50 49.50 181.50           199.65           219.62           241.58          สินคาเกษตร
ที่ มี ค ว า ม 
สํ า คั ญทา ง
เศรษฐกิจ 11 
ชนิด มีความ
ส ม ดุ ล ขอ ง
ปริมาณการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ
ความตองการ
ใช 
 

9. ปลานํ้าจืด (เพื่อผลิตซรูิม)ิ 
1) จัดทําเขตสงเสรมิการ
ผลิตปลานํ้าจืดสําหรบั
อุตสาหกรรมซรูิม ิ
2) จัดทําเครอืขายเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด ผูแปร
รูป ผูสงออก เพื่อนําไปสูการ
บรหิารความเสี่ยงดานราคา 
(Contract Framing) 

    3.00 9..00 9.00 9.00 33.00             36.30 39.93             43.92            

10. ปลานิล 
1) จัดทําเขตศักยภาพ เพื่อ
นําไปสูการจัดทําเขตสงเสรมิ
การผลิตปลานิลคุณภาพเพือ่
การสงออก 
2)จัด ต้ั ง  Thai Tilapia  
Intelligent Center  
3) จัดทําเครอืขายเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยง   ปลานิล ผูแปร
รูป ผูสงออก เพื่อนําไปสูการ
บรหิารความเสี่ยงดานราคา
(Contract Framing) 

    3.00 9.00 9.00 9.00 33.00             36.30             39.93             43.92            

11. กุงกามกราม 
1) จัดทําเขตศักยภาพ เพื่อ
จัดต้ังเขตสงเสริมการผลิตกุง 
2) จัดต้ัง Thai Fresh 
Water Prawn  Intelligent  
Center 
3) จัดทําเครอืขาย
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุง
กามกราม  ผูแปรรูป ผู
สงออก เพื่อนําไปสูการ
บรหิารความเสี่ยงดานราคา 
(Contract Farming) 

    1.50 4.50 4.50 4.50 16.50             18.15             19.97             21.96            



- 67 - 
 
6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1 จัดทํา mapping การปลูกพืช (Land use) กับเขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะในระดับตาง ๆ (Land 

Suitability) เชื่อมโยงกับขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

6.2 ศึกษาวิเคราะหสถานภาพความตองการใชและปริมาณการผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด เพ่ือวิเคราะหวามี

สถานภาพท่ีผลิตไดเกินความตองการ หรือไมเพียงพอกับความตองการ 

6.3 ประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากเทานั้น หรืออาจเหมาะสม

ในระดับปานกลางแลวแตกรณี 

6.4 ดําเนินการเพ่ือสรางความสมดุลระหวางดานการผลิตและการตลาด  

 (1) กรณีสินคาเกษตรท่ีผลิตไดเกินความตองการ การดําเนินการลดผลผลิตสวนเกินโดยลดในเขตพ้ืนท่ี

เหมาะสมนอยและปานกลางตามลําดับ โดยอาจชดเชยรายไดท่ีสูญเสียจากการไมผลิตสินคาเกษตรนั้น หรือสนับสนุน

สินเชื่อผอนปรนและการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ปลูกสินคาทดแทน รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

 (2) กรณีสินคาเกษตรท่ีผลิตไดไมพอตามตองการ จะพิจารณาขอเท็จจริงของผลผลิตตอไรท่ีทําไดจริงกับ

ศักยภาพท่ีจะผลิตไดในแตละระดับความเหมาะสม แลวพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการท่ีจะทําใหผลผลิต

เพ่ิมข้ึน อาทิ การสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปน รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือใหไดผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้จะดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากหรือปานกลางตามลําดับ 

 (3) ท้ังนี้ การดําเนินการเพ่ือใหปริมาณการผลิตสอดคลองกับความตองการตลาดในแตสินคาเกษตรนั้น 

จะมีการกําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินงานในเขตท่ีไดมีการประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนไป

ตามขอเสนอของผูมีสวนไดเสียท้ังเกษตรกรและภาคเอกชน ผูประการท่ีเก่ียวของ 

7. ผลผลิตของโครงการ (output) 

สินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 14 ชนิด มีการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในปริมาณท่ี

สอดคลองกับความตองการ 

8. ผลลัพธของโครงการ (outcome) 

เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรขางตน ซ่ึงเปนประชากรเกือบท้ังหมดในภาคเกษตรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมรายได จากการทําการเกษตร 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ    

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

สอดคลองกับเปาหมาย  สรางรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากฐานใหม    เพ่ิมประสิทธิภาพ   

  ลดรายจาย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศแนวทางท่ี  9.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

  (เมืองเกษตร) 

1. หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความไดเปรียบท้ังในเชิงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับเปนแหลงผลิตทางการ

เกษตรและอาหารท่ีสําคัญของโลกหรือการเปนครัวโลก รวมท้ังความไดเปรียบของท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีสามารถติดตอ

เชื่อมโยงกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC) ซ่ึงสงผลใหภาคการเกษตรของไทย

มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูความเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสงภาคการเกษตร

เชื่อมโยงระหวางกลุมประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติไดมีประสิทธิภาพ 

2.2 ท้ังนี้ เพ่ือใหภาคเกษตรของประเทศไทยไดมีการใชศักยภาพและขอไดเปรียบ รวมท้ังโอกาสในการผลิต

ทางการเกษตรและอาหารซ่ึงนําไปสูความเปนอยูของเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงดานอาหาร 

และมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการผลิต ประกอบกับเพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด 

จึงมีการจัดทําโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซ่ึงคัดเลือกจังหวัดเปาหมายจากจังหวัดท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับ AEC ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรเปนท่ียอมรับในวงกวาง 

ประกอบกับพิจารณาจากขอมูลโครงสรางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด ของ สศช. และขอมูล

ศักยภาพและตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด/จังหวัด ของ กพร. โดยดําเนินการใหมีกระบวนการผลิต

สินคาเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ท้ังพ้ืนท่ี และการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนท่ีมีการใชเทคโนโลยี

สะอาดในการผลิตสูเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การนําของเหลือ

จากกระบวนการผลิตมาผลิตเปนพลังงานชีวมวล หรือไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิต

ใหเปนศูนย (Zero Waste) ท้ังนี้ มุงเนนในการสรางรวมมือกับจังหวัดและภาคสวนตางๆ ในจังหวัด และคํานึงถึง

ความเชื่อมโยงกับความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ โดยใชศักยภาพจากการเปนสินคาเกษตรเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (Agriculture Ecoproducts) 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาจังหวัดท่ีมีศักยภาพและความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว ท่ีมี

รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรได 

4. เปาหมาย 

จํานวนจังหวัดไดรับการพัฒนาเปนเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) จํานวน 5 เมือง คือ 1) 

จังหวัดเชียงใหม (โดดเดนในการผลิตผลไมและพืชผักเมืองหนาว)  2) จังหวัดศรีสะเกษ (โดดเดนในการผลิตขาว 



- 69 - 
 
พืชผัก และผลไม)  3) จังหวัดจันทบุรี (โดดเดนในการผลิตผลไมเมืองรอนและการประมง)  4) จังหวัดราชบุรี (โดดเดน

ในการผลิตปศุสัตว และพืชผัก)  และ 5) จังหวัดพัทลุง (โดดเดนการผลิตเกษตรผสมผสาน) 

5. งบประมาณดําเนินงาน   27,582.00 ลานบาท  

(ป 57 5,522 ลานบาท,  ป 58 5,515 ลานบาท,  ป 59 5,515 ลานบาท,  ป 60 5,515 ลานบาท,  และป 

61 5,515 ลานบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส งบประจาํป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเน่ือง (ลานบาท) 

งบประจาํป 2557 

(ลานบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธราย

ไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เมืองเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture City) ใน 5 

จังหวัดเปาหมาย เพื่อนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาเมือง

เกษตรสีเขียวซ่ึงมีกระบวนการ

รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พื่ อ

ปรับปรุงแนวทางพัฒนากอน

ดําเนินการจริง โดยคัดเลือก

จังหวัดเปาหมายจากจังหวัดที่

มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

    25 25       - แนวทางการ

พั ฒ น า 

เมืองเกษตรสี

เ ขี ย ว 

ใ น แ ต ล ะ

จั ง ห วั ด ต า ม

ศักยภาพ 

2) ดําเนินแผนงาน/โครงการ 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

เมือง เกษตรสี เขียวใน 5 

จังหวัดเปาหมาย 
 

      2731 2731 5505 5505 5505 5505 - ผลการดําเนิน

แ ผ น ง า น /

โครงการ ตาม

ยุทธศาสตร 

2.1) การพัฒนากิจกรรมกลุม

ตนนํ้า 

      1633 1633 3300 3300 3300 3300 - เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมกลุม

ตนน้ํา 

- บริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตร       1000 1000 2000 2000 2000 2000  

- พัฒนาและปรับปรุงดิน       250 250 500 500 500 500  

- ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ส า ร เคมี 

ในการเกษตรและปุย รวมถึง

เค ร่ืองจักรกลการเกษตรที่

ถูกตอง 

      5 5 25 25 25 25  

- จัดทําทะเบียนเกษตรกร       3 3 15 15 15 15  

- ฝกอบรมเกษตรกร GAP       10 10 30 30 30 30  

- ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

โดยสนับสนุนภาค เอกชน

ดําเนินการ 

      100 100 200 200 200 200  
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- ปรับปรุงฟารมใหรองรับ 

Biomass/ Zero Waste 

      100 100 200 200 200 200  

- ตรวจสอบยอนกลับระดับไร

นา 

      15 15 30 30 30 30  

- แหลงเงินทุนปรับเปล่ียน       100 100 200 200 200 200  

- ตรวจสุขภาพเกษตรกร       50 50 100 100 100 100  

กิจกรรมรายไตรมาส งบประจาํป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเน่ือง (ลานบาท) 

งบประจาํป 2557 

(ลานบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธราย

ไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2.2) การพัฒนากิจกรรมกลุม

กลางนํ้า 

      198 198 405 405 405 405 - เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมกลุ ม

กลางน้ํา 

- ขึ้นทะเบียนโรงงานแปรรูป        3 3 15 15 15 15  

- ฝกอบรม GMP และ การผลิต

สินค า เกษตรที่ เป น มิตรต อ

ส่ิงแวดลอม  

      5 5 10 10 10 10  

- ตรวจรับรองการผลิตสินคา

เ ก ษ ต ร ท่ี เ ป น มิ ต ร ต อ

ส่ิ งแวดลอม โดยสนับสนุน

ภาคเอกชนดําเนินการ 

      10 10 20 20 20 20  

- ปรับปรุงโรงงานใหรองรับ 

Biomass/ Zero Waste 

      50 50 100 100 100 100  

- จัดทําฟุตพร้ิน (Footprint) 

ในสินคาเกษตร 

      25 25 50 50 50 50  

- ตรวจสอบยอนกลับระดับ

โรงงาน 

      5 5 10 10 10 10  

- แหลงเงินทุนปรับเปล่ียน       100 100 200 200 200 200  

2.3) การพัฒนากิจกรรมกลุม

ปลายนํ้า 

      900 900 1800 1800 1800 1800 - เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมกลุ ม

ปลายน้ํา 

- จัดต้ังราน Q shop       70 70 140 140 140 140  

- สรางตลาดตางประเทศ+AEC       50 50 100 100 100 100  

- สงเสริมทองเที่ยวเชิงเกษตร       150 150 300 300 300 300  

- สงเสริมการจัดการของเสีย

เปนพลังจากสถานประกอบ 

สูการสรางโรงไฟฟา 1 ตําบล 

      100 100 200 200 200 200  

- ตรวจสอบยอนกลับระดับ

ผูบริโภค 

 

      25 25 50 50 50 50  



- 71 - 
 

6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ใน 5 จังหวัดเปาหมาย เพ่ือนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ซ่ึงมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแนวทางพัฒนากอน

ดําเนินการจริง 

6.2 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) การพัฒนากิจกรรมกลุมตนน้ํา ดวยการมุงเนนการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรเศรษฐกิจท่ีสําคัญใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยการนําแนวคิดทางดานโซคุณคา (Value Chain) โดยมุงเนนใหเกษตรกรและผูประกอบการท่ี

เก่ียวของในสินคาเกษตรท่ีโดดเดนในจังหวัดนั้นมีกระบวนการผลิตสินคาเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ท้ังพ้ืนท่ี     

ท้ังนี้ ใหมีการจัดหาแหลงเงินทุนในการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร และกําหนดมาตรการในการชวยเหลือเกษตรกรท่ี

ไดรับผลกระทบแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี อาทิ ธ.ก.ส. กองทุน FTA และ กองทุน กชก. เปนตน ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 - บริหารจัดการน้ําเพ่ือเกษตรในสินคาเกษตรเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 - พัฒนาและปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 

 - สงเสริมการใชสารเคมีในการเกษตรและปุย รวมเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีถูกตอง 

 - จัดทําทะเบียนเกษตรกร/ขอมูลเกษตรกรรายแปลง/บัตรเครดิตเกษตรกร 

 - ฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูดานการผลิตสินคาเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) พรอมจัดหา

เกษตรกรผูประสบความสําเร็จในการเกษตร เพ่ือเปนแหลงสอนงานโดยผูมีประสบการณ 

 - สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต (Biomass/Zero Waste) ในฟารม 

 - การตรวจสอบรับรองฟารม โดยการสนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวยรับรอง (Certification Body : 

CB) เสริมหนวยงานรับรองภาครัฐในพ้ืนท่ีเพ่ือความถูกตองและรวดเร็ว 

 - ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) และการสุมตัวอยางในระดับไรนาแบบเขมขน 

 - แหลงเงินหรือกองทุนในการสนับสนุนปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการผลิตสินคาเกษตรใหเปนไปตาม

มาตรฐานตาง ๆ 

 - การตรวจสุขภาพเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจหาสารเคมีตกคางในรางกาย 

- ตรวจสุขภาพเกษตรและ

ประชาชนในพื้นที่ 

      50 50 100 100 100 100  

- จัดทํา GPP เกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

      5 5 10 10 10 10  

3) การติดตาม ประเมินผล 

และสรุปบทเรียนแนวทางการ

พัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว  

      5 5 10 10 10 10 - ผ ล ก า ร

ติ ด ต า ม แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 

การพัฒนาเมือง

เกษตรสีเขียว 

รวมวงเงินทั้งสิ้น     25 25 2736 2736 5515 5515 5515 5515  
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 2)  การพัฒนากิจกรรมกลุมกลางน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร

ในพ้ืนท่ีใหมีความสามารถในการแขงขันและมีการปรับปรุงการผลิต ดวยการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตมุงเนน

การดําเนินงานดานเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพ่ือลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร ซ่ึงจะทําใหเกิดภาวะโลกรอน อาทิ การนําวัสดุ

ดิบทางการเกษตรท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตมาเปนพลังงานชีวมวล (Biomass) การลดของเสียในกระบวนการผลิต

ใหเปนศูนย (Zero Waste) และการจัดทําฟุตพริ้น (Footprint) ในสินคาเกษตร ท้ังนี้ ใหมีการชวยเหลือดาน

เทคโนโลยีและแหลงเงินทุนในการปรับปรุงการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรดวย อาทิ สถาบันการเงิน 

BOI และ SME ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 - ข้ึนทะเบียนโรงงานและสถานประกอบการแปรรูปสนิคาเกษตร 

 - ฝกอบรมแกเกษตรกรและผูประกอบการใหมีความรูดานการแปรรูปสินคาเกษตรท่ีดีและเหมาะสม  

และแนวคิดการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 - การตรวจสอบรับรองฟารม/โรงงาน โดยการสนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวยรับรอง (Certification 

Body : CB) เสริมหนวยงานรับรองภาครัฐในพ้ืนท่ีเพ่ือความถูกตองและรวดเร็ว 

 - สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต (Biomass/Zero Waste) ในโรงงาน 

 - จัดทําฟุตพริ้น (Footprint) ในสินคาเกษตร อาทิ คารบอน ฟุตพริ้นท (Carbon Footprint) และ

ฟุตพริ้นทน้ํา (Water Footprint) 

 - ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) และการสุมตัวอยางในระดับโรงงานแบบเขมขน 

 - การกําหนดมาตรการชวยเหลือดานเทคโนโลยีและแหลงเงินทุนในการปรับปรุงการผลิตของ

ผูประกอบการใหเปนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 3) การพัฒนากิจกรรมกลุมปลายน้ํา ดวยการสงเสริมการเปนเมืองแหงการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคใน

ภาคเกษตรเชื่อมโยงตลาดท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังตลาดประชาคมอาเซียน (AEC) โดยการใชประโยชนจาก

ภูมิปญญา เอกลักษณ วัฒนธรรมดานการเกษตรในทองถ่ิน เพ่ือสรางโอกาสใหเกษตรกร และผูประกอบการแปรรูป

ดานการเกษตร เกิดแนวคิด ทักษะ และองคความรูในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหมใหมีจุดเดน และ

สามารถตอยอดเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดและกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ัง

สงเสริมการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) เพ่ือเปนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูดานการเกษตรและวิถีการ

ดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเปนการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดการเรียนรูมาทําใหเกิดประโยชนกอใหเกิด

รายไดตอเกษตรกรและชุมชน  ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 - จัดตั้งราน Q shop และรานจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอม    

(Agriculture Ecoproducts) ระดับอําเภอ และจังหวัด (Q shop) 

 - สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) เพ่ือการเรียนรูดานการเกษตรและวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน และการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 - สรางตลาดสินคาเกษตรสิ่งแวดลอมของจังหวัดสูตลาดตางประเทศและตลาดอาเซียน (AEC) 

 - สงเสริมการจัดการของเสียจากสถานประกอบการ (Food Waste) เปนพลังทดแทนสูการสราง

โรงไฟฟา 1 ตําบล 
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 - สงเสริมงานวิจัยทองถ่ินในการนําภูมิปญญา เอกลักษณ วัฒนธรรมดานการเกษตรในทองถ่ินมาตอยอด

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 - ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) และการสุมตัวอยางในระดับผูบริโภคแบบเขมขน 

 - การตรวจสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจหาสารเคมีตกคางในรางกาย 

 - จัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 6.3 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ท้ังนี้ ใหมี

การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยการจัดจางท่ีปรึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศมาดําเนินการเพ่ือ

สรุปบทเรียน เพ่ือใชขอมูลดังกลาวในการวางแนวทางการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวสูความยั่งยืนตอไป 

7. ผลผลิตของโครงการ (output) 

จังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) จํานวน 5 เมือง 

8. ผลลัพธของโครงการ (outcome) 

8.1 เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัยจากสารตกคางในสินคาเกษตร (Agricultural 

residues) 

8.2 มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลง 

8.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมข้ึน 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวในจังหวัดเปาหมาย ท้ังนี้  ใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลสรุป

บทเรียนท่ีเก่ียวของ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองเกษตรสี่เขียวสูความยั่งยืน โดยการจัดจางที่ปรึกษาที่เปน

ท่ียอมรับในระดับประเทศมาดําเนินการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงทางวิชาการท่ีโปรงใสและชัดเจนตอไป 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

สอดคลองกับเปาหมาย  สรางรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากฐานใหม  เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ลดรายจาย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศแนวทางท่ี 1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 ประเทศไทยมีความไดเปรียบท้ังในเชิงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับเปนแหลงผลิตทางการเกษตรและอาหาร

ท่ีสําคัญของโลก ศักยภาพท่ีโดดเดนคือท่ีตั้งทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศของไทยเหมาะสมตอการผลิตและการลงทุน 

ทางดานเกษตรและอาหาร อีกท้ังภาคการเกษตรของไทยสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอสําหรับการบริโภค ท้ังใน

ประเทศและเพ่ือการสงออกลําดับตนของ 

2.2 ปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยตอสุขภาพมากข้ึนจึงใหความสนใจแหลงท่ีมาของสินคาเกษตรและอาหาร 

ตระหนักถึงอันตรายตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีไมสะอาดหรือปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของ

อาหาร (Food Safety) จึงเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวาง

ประเทศมีมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนํามาใชเปนขอกีดกันทางการคาสินคาเกษตรสําหรับ

การคาระหวางประเทศ นอกจากนี้การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ทําใหมีการเคลื่อนยาย

สินคาเกษตรอยางเสรีมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการผลิตและการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียน

ดวยกันเพราะมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยดานอาหารจะถูกนํามาเปนเง่ือนไขในทาง

การคามากข้ึน และรัฐบาลยังไดประกาศนโยบายครัวไทยสูครัวโลก สินคาเกษตรและอาหารตองมีความปลอดภัย     

และไดมาตรฐาน  

 2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิต

สินคาเกษตรไทย ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานท้ังสินคาพืช ปศุสัตว และสินคาประมง มีขอบขายครอบคลุมสินคา

เกษตรและอาหาร 3 กลุมหลัก คือ พืชและผลิตภัณฑ ปศุสัตวและผลิตภัณฑ สัตวน้ําและผลิตภัณฑ ซ่ึงการดําเนินการ 

ชวงตนน้ําจะตองสนับสนุนใหเกษตรกรทุกรายท่ีผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการ

จัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) หรือมาตรฐานสินคาสัตวน้ําของกรมประมง (Code of 

Conduct : CoC) โดยใหมีการฝกอบรมถายทอด สนับสนุนคาใชจายในการตรวจรับรองฟารมโดยรวมมือกับ

ภาคเอกชนเนนการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบกลุมใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบการตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability) ท้ังนี้จะดําเนินการในสินคาเกษตรท่ีเปนอาหาร  

 2.4 สินคาเกษตรท่ีเปนอาหารท่ีเกษตรกรผลิตบางสวนเปนการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยตรงและบางสวนผลิต

เพ่ือเปนวัตถุดิบปอนโรงงานหรือแหลงจําหนาย ซ่ึงเปนกระบวนการกลางน้ําจึงตองมีการสงเสริมการใชระบบประกัน

คุณภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยใชมาตรฐานการจัดการสุขลักษณะในโรงงาน (Good Manufacturing 

Practice : GMP) และการวิเคราะห จุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) 

โดยใชกระบวนการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปตางๆ  

http://www.google.co.th/url?q=http://www.aquatoyou.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D52%26Itemid%3D50&sa=U&ei=JMbzULnrPITPkgXm_YCIBA&ved=0CBwQFjACOAo&usg=AFQjCNGYcJKGtTpd9viTDwTTHlQyw16z_A
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3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายท่ีผลิตไดท้ังหมดมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ 

(Good Agricultural Practice : GAP) 

4. เปาหมาย 

 สินคาเกษตรเปาหมาย 5 ชนิด คือ ขาว ผัก ไก สุกร และกุงท่ีผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

สําหรับการบริโภคหรือสงจําหนายตางประเทศ 

5. งบประมาณดําเนินงาน 125,407 ลานบาท  

(ป 57 24,700.60 บาท ,ป 58 24,702.60 บาท ,ป 59 24,702.60 บาท ,ป 60 24,702.60 บาท ,ป 61 24,702.60 บาท ) 

กิจกรรมรายไตรมาส  

25
56

 งบประจําป 2557 (ลานบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธรายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนาเกษตรกร สงเสริม

การรวมกลุม และอบรมใหมี

การผลิตตามระบบการ

จัดการคุณภาพ (Good 

Agricultural Practice : 

GAP) สําหรับพืช ปศุสัตว 

และประมง 

 20 20 20 20 80 80 80 80 - เกษตรกรไดรับการอบรม   

 

2. ตรวจรับรองฟารม           - ป 57 จํานวนฟารม      

ที่ไดรับการตรวจรับรอง  

 - ดานพืช (ขาว ,ผัก)  1,743.24 1,743.24 1,743.24 1,743.24 6,972.97 6,972.97 6,972.97 6,972.97 ไตรมาสละ 44,698  กลุม 

 - ดานปศุสัตว (สุกร ,ไก)  185.73 185.73 185.73 185.73 742.90 742.90 742.90 742.90 ไตรมาสละ 11,188 ฟารม 

 - ดานประมง (กุง)  62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 250.00 250.00 250.00 ไตรมาสละ 6,250 ฟารม 

3. ตรวจรับรองโรงงาน และ

สถานประกอบการ  

         - ป 57 จํานวนโรงงาน 

และสถานประกอบการ   

ที่ไดรับการตรวจรับรอง  

 - ดานพืช (ขาว ,ผัก)  1,743.24 1,743.24 1,743.24 1,743.24 6,972.97 6,972.97 6,972.97 6,972.97 ไตรมาสละ 44,698  กลุม 

 - ดานปศุสัตว (สุกร ,ไก)  185.73 185.73 185.73 185.73 742.90 742.90 742.90 742.90 ไตรมาสละ 11,188 ฟารม 

 - ดานประมง (กุง)  62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 250.00 250.00 250.00 ไตรมาสละ 6,250 ฟารม 

4. ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคา 

         - ป 57 จํานวนสินคาที่ไดรับ

การตรวจรับรอง  

 - ดานพืช (ขาว ,ผัก)  1,743.24 1,743.24 1,743.24 1,743.24 6,972.97 6,972.97 6,972.97 6,972.97 ไตรมาสละ 44,698  กลุม 

 - ดานปศุสัตว (สุกร ,ไก)  185.73 185.73 185.73 185.73 742.90 742.90 742.90 742.90 ไตรมาสละ 11,188 ฟารม 

 - ดานประมง (กุง)  62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 250.00 250.00 250.00 ไตรมาสละ 6,250 ฟารม 

5. หนวยตรวจรับรองเอกชน 

(Certification Body : CB) 

 19 19 19 19 78 78 78 78 -  ป 57 จํานวนหนวย

ตรวจรับรองเอกชนเพ่ิมข้ึน

ไตรมาสละ 4 แหง 

6. สงเสรมิและรับรองแหลง

จําหนายสินคา Q (Q 

Shop) 

 3.25 3.25 3.25 3.25 13 13 13 13 - ป 57 แหลงจําหนาย

สินคา Q ที่ไดรับการ

รับรอง ไตรมาส 1-4       

50 รานคา  

7. ยกระดับการพัฒนา

หองปฏิบัติการ 

         - พัฒนาหองปฏิบัติการ

เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล 

 - ดานพืช (ขาว ,ผัก)  16.25 16.25 16.25 16.25 65 65 65 65  

 - ดานปศุสัตว (สุกร ,ไก)  65 65 65 65 260 260 260 260  

 - ดานประมง (กุง)  62.5 62.5 62.5 62.5 250 250 250 250  
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6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1 พัฒนาเกษตรกรสูการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) โดย 

 1) จําแนกเกษตรกรผูผลิตสินคาเปาหมาย คือ ขาว ผัก ไก สุกร กุง โดยใชขอมูลจากทะเบียนเกษตรกร 

 2) ฝกอบรมเรื่องการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัยโดยรวมกลุมเกษตรกรท่ีมีการผลิตชนิดเดียวกันหรือมีลักษณะการผลิตคลายกันท่ีพ้ืนท่ีเดียวกันหรือในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงประมาณกลุมละ 20 คน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนคาใชจาย รวมท้ังสรางตนแบบการผลิตท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนและถายทอดการปฏิบัติระหวางเกษตรกร 

6.2 พัฒนาและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรผูผลิต โรงงาน และตลาดในลักษณะมีการผลิตวัตถุดิบและ

การเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพปอนโรงงานหรือแหลงจําหนาย ซ่ึงสามารถสรางความแนนอนและยกระดับราคาสินคา

คุณภาพได 

6.3 สนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน เพ่ือขยายฟารมมาตรฐาน GAP จํานวนสถานประกอบการและ

โรงงาน ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสุขลักษณะในโรงงาน (Good Manufacturing Practice : GMP)     

หรือการวิเคราะหจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) ใหมากข้ึนและเร็วข้ึน 

โดยเนนการรับรองแบบกลุม 

6.4 ผลักดันใหมีหนวยตรวจรับรองเอกชน (Certification Body : CB) เพ่ือถายโอนภารกิจการตรวจสอบ        

และการออกใบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร ซ่ึงปจจุบันมีผูประสงคขอรับการรับรองเปนจํานวนมาก และหนวยงาน

ภาครัฐมีจํานวนจํากัด พรอมสนับสนุนใหมีหนวยงานตรวจหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) และ

ตรวจติดตามหนวยรับรองเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในประเทศเพ่ิมข้ึน 

6.5 เรงรัดและผลักดันโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) โดย 

 - มุงเนนประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรู จักรานอาหารที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับที่มีการใชวัตถุดิบที่มี

ความปลอดภัย ซ่ึงวัตถุดิบดังกลาวมาจากจุดจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน (Q Shop) 

จากการผลิตตามมาตรฐานและผานการรับรอง (Q Farm/Q Product/Q โรงงาน) รวมท้ังใหรานอาหารเปนจุดรับซ้ือ

ผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยไดอีกชองทางหนึ่ง 

 - เพ่ิมจุดจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน (Q Shop) ซ่ึงในจุดจําหนายนี้ ใหมี

วัตถุดิบหรือปจจัยในการผลิตสินคาเกษตรจําหนายแกเกษตรกรดวย โดยใหความชวยเหลือเกษตรรายยอยในการซ้ือ

ปจจัยการผลิตดวยการใหใชบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

8. สรางระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) 

 2.25 2.25 2.25 2.25 9 9 9 9 - สรางระบบการตรวจสอบ

ยอนกลับ 

9. สนับสนุนงานวิจัย  และ

พัฒนาเพ่ือยกระดับ 

มาตรฐานการผลิต    และ

การแปรรูปเพ่ิมมูลคา   

 5 5 5 5 20 20 20 20 - นํางานวิจัยไปใช

ประโยชน ในการแปรรูป

เพ่ิมมูลคาและยก ระดับ

มาตรฐานสินคาเกษตร 

10. การติดตาม 

และประเมินผล 

 7.5 7.5 7.5 7.5 30 30 30 30 - ผลการติดตาม         

และประเมิน 

11. พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน 

1,896 
   การเบิกจาย ป 56 ใน Q1 = 380  ,Q2 = 455  ,Q3 = 474   และ Q4 = 588 

รวมท้ังส้ิน 1,896 6,175.15 6,175.15 6,175.15 6,175.15 24,702.60 24,702.60 24,702.60 24,702.60 125,407 
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6.6 สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับเรื่องอาหาร หรืออาหารศึกษา (Food Education) โดยเนนกระบวนการ

สงเสริมและพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรู และตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีถูกตองในการบริโภคอาหาร 

6.7 การพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร และการสรางระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ในสินคาพืช ปศุสัตว และประมง เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันในตัวสินคาและ

เปนเครื่องมือในการติดตามสาเหตุและแกไขปญหาความปลอดภัยดานอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.8 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปเพ่ิมมูลคา 

6.9 การติดตามและประเมินผล โดยการจัดจางท่ีปรึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศมาดําเนินการเพ่ือ

แสวงหา ขอเท็จจริงท่ีโปรงใสและชัดเจน 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 

7.1 เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยตามระบบการจัดการคุณภาพ  

(Good Agricultural Practice : GAP) 

7.2 สินคาเกษตรเปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

8. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) 

 8.1 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

8.2 สรางรายไดเขาสูประเทศจากการท่ีสินคาเกษตรและอาหารของไทยเปนท่ียอมรับดานมาตรฐานและ

ความปลอดภัยจากผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ  

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการติดตามและ

ประเมินผล ความกาวหนาในการดําเนินโครงการเปนรายไตรมาส โดยการจัดจางท่ีปรึกษาท่ีเปนท่ียอมรับใน

ระดับประเทศมาดําเนินการ 
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4. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

สอดคลองกับเปาหมาย  สรางรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากฐานใหม  เพ่ิมประสิทธิภาพ  

 ลดรายจาย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศแนวทางท่ี  6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา 

บริการ และการลงทุน เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

1. หนวยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการรวมกันเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงการรวมกันเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 

Production Base) สงผลทําใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานฝมือ ภายในอาเซียนอยางเสรี 

โดยเฉพาะบริเวณชายแดนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน จึงเปนโอกาสทางการคาของประเทศไทยในการขยายการ

สงออกไดมากข้ึนโดยเฉพาะสินคาเกษตร และกลไกท่ีมีความสําคัญในการเขามาควบคุมการเคลื่อนยายสินคาบริเวณ

ชายแดน คือ ดานชายแดนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบานซ่ึงอยูในประชาคมอาเซียน 

ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณเก่ียวของท้ังในดานการปกปองภาคเกษตรของประเทศในเรื่องของ

โรคแมลงและสิ่งเจือปนท่ีอาจติดมากับสินคาเกษตรขณะท่ีมีการเคลื่อนยาย และดานการอํานวยความสะดวกทางดาน

การคาสินคาเกษตร ดังนั้น เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนจะตองมีดานสินคาเกษตรชายแดน

ท่ีมีระบบตรวจสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานสากล เปนท่ียอมรับของตางประเทศ มีเครื่องมือ อุปกรณ และ

บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอ  การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตางๆ แบบครบวงจร กับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ท้ัง องคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ในดานของสินคาเขา) และกรมศุลกากรผานระบบ 

National Single Window (NSW) นอกจากนี้ยังมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการแกไข กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาเกษตร 

จากจุดผานแดนทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีจุดผานแดนถาวร 36 จุด จุดผานแดนชั่วคราว 2 จุด 

และจุดผอนปรน 55 จุด รวม 93 จุดผานแดน มีความจําเปนตองพัฒนายกระดับดานสินคาเกษตรชายแดน ในจุดผาน

แดนถาวร 15 จุด และจุดผอนปรน 3 จุด รวมเปน 18 จุด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหเปนดานท่ีสามารถใหบริการไดอยาง

ครบวงจร คือ บุคลากรมีองคความรูในจํานวนท่ีเหมาะสม มีสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนในการทดสอบ

คุณภาพสินคาเบื้องตน และมีระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหองปฏิบัติการกลางในการตรวจสอบสินคาเกษตร รวมถึง

การเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ แบบครบวงจร กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกรมศุลกากรผาน National Single Window 

(NSW)  

ในการเลือกจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน ท้ังหมด 18 จุด ตามโครงการนี้ นอกจากจะเนนการพัฒนา

ประสิทธิภาพดานท่ีเปนประตูเชื่อมโยงการคาอาเซียนท่ีสําคัญ 8 ดาน แลว (แมสาย แมสอด เชียงของ หนองคาย 

มุกดาหาร อรัญประเทศ ปาดังเบซาร และสะเดา) ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน

ซ่ึงมีท่ีตั้งอยู ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณและมูลคาการคา รวมถึงความเหมาะสมดานโลจิสติกส
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ของการขนสงสินคาในบริเวณดังกลาว เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

ไทย และใหความสําคัญกับภารกิจดานการปกปองภาคเกษตรไทย เนื่องจากโดยปกติแลว สินคาเกษตรขามพรมแดน

สวนใหญมักจะมีการเคลื่อนยายผานจุดผานแดนและจุดผอนปรนท่ีไมใชจุดสําคัญตามแนวชายแดนรอบประเทศไทย

ซ่ึงรวมอยูใน 18 จุด แลว 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน 18 จุด ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบ

สินคาเกษตรท่ีจะนําเขาประเทศไทย และอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาเกษตรท่ีผานดานชายแดนใหมี

ความสะดวกและรวดเร็ว 

4. เปาหมาย 

4.1 ดานสินคาเกษตรชายแดนในจุดผานแดนถาวรมีศักยภาพในการนําเขา/สงออกสินคาเกษตร ไดมาตรฐาน 

และเปนท่ียอมรับของตางประเทศ จํานวน 15 ดาน 

4.2 ดานสินคาเกษตรชายแดนในจุดผอนปรนท่ีมีแนวโนมจะเปดเปนดานถาวรในอนาคตมีศักยภาพในการ

ใหบริการ จํานวน 3 ดาน 

รายละเอียดของดานตามขอ 4.1 และ 4.2 ตามเอกสารแนบ 

5. งบประมาณดําเนินงาน 910.91 ลานบาท  
 (ป 2557 90 ลานบาท ป 2558  442.25 ลานบาท ป 2559  217.9 ลานบาท ป 2560  90.56 ลานบาท ป 2561 70.2 ลานบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส งบประจําป 2556 

กรณีเปนโครงการ

ตอเนื่อง(ลานบาท) 

งบประจําป 2557 

(ลานบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธรายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดตั้งอาคารพรอมหองปฏิบัติการเพ่ือ

ใหบริการตรวจสอบตัวอยาง เบ้ืองตน 

สินคาพืช ปศุสัตว และประมง ที่จุดผาน

แดนถาวร จํานวน 15 แหง  

  1.1 สรางอาคารปฏิบัติการ  

 

  1.2 หองปฏิบัติการรวมอุปกรณ  

 

  1.3 เจาหนาที่ประจําดาน 15 แหง 

  1.4 ฝกอบรมเจาหนาที่ที่จะ 

       ใหบริการประจําดาน 

  1.5 เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส ง

ตัวอยางสินคาพืช ปสุสัตว และประมง ไป

หองปฎิบัติการใหญ (รถขนสงตว อยาง

หองเย็นแหงละ 1 คัน) 

 

  1.6 สรางระบบการใหบริการแบบ One 

Stop Service โดยการเชื่อมโยงขอมลูกบั

หองปฏิบัติการกลางและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 15 จุด 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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อ า ค า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น

การเกษตร 

เครื่องมืออุปกรณที่จําเปน

สํ า ห รั บ ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง

หองปฏิบัติการตรวจสอบ 

มีเจาหนาที่ใหบริการอยาง

เพียงพอ 

เจาหนาที่ประจําดานไดรับ

การฝกอบรม 

มีรถขนสงหองเย็นสําหรับ

บริการขนสงตัวอยางไปหอง

ปฏิบัติกลางกรณีจําเปน 

ระบบเชื่อมโยงทุกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหบริการ

แบบ  One Stop Service 
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6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1 กอสรางอาคารปฏิบัติการพรอมเครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใหบริการตรวจสอบสินคาพืช ปศุสัตวและประมง 

สําหรับจุดผานแดนถาวร 15 แหง ใหแลวเสร็จภายในป 2558 และจุดผอนปรน 3 แหง ใหแลวเสร็จภายในป 2559 

โดยมีการกอสรางตัวอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 500 ตารางเมตร และหองปฏิบัติการรวมเครื่องมือ

ตรวจสอบตัวอยางเบื้องตน ท้ังสินคาพืช ปศุสัตว และประมง ท้ังนี้ เพ่ือเชื่อมโยงกับหองปฏิบัติการใหญท่ีครบสมบูรณ

ท้ังเครื่องมือ อุปกรณและเจาหนาท่ี ท่ีมีครอบคลุมท่ัวประเทศอยูแลว 

6.2 จัดหารถขนสงหองเย็นสําหรับขนสงตัวอยางสินคาเกษตรท่ีจําเปนตองเขาหองปฏิบัติกลาง แหงละ 1 คัน 

6.3 จัดหาเจาหนาท่ีประจําดานเพ่ิมเติมสําหรับตรวจสอบสินคาเกษตรและอํานวยความสะดวกในการคลื่อน

ยายสินคาเกษตร ตามโครงสรางอีกดานละ 18 คน จากเดิมท่ีมีอยูแลวเฉลี่ยดานละ 2 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดตั้งอาคารพรอมหองปฏิบัติการเพ่ือ

ใหบริการตรวจสอบตัวอยาง เบ้ืองตน 

สินคาพืช ปศุสัตว และประมง สําหรับจุด

ผอนปรน 3 แหง  

  2.1 สรางอาคารปฏิบัติการ  

 

         

 

 

 

20 

 

 

 

 

11.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ า ค า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น

การเกษตร 

  2.2 หองปฏิบัติการรวมอุปกรณ  

   

  2.3 เจาหนาที่ประจําดาน 3 แหง 

  2.4 ฝกอบรมเจาหนาที่ที่จะใหบริการ

ประจําดาน 

  2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสง 

ตัวอยางสินคาพืช ปสุสัตว และประมง ไป

หองปฏิบัติการใหญ (รถขนสงตัว อยาง

หองเย็น แหงละ 1 คัน) 
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เครื่องมืออุปกรณที่จําเปน

สํ า ห รั บ ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง

หองปฏิบัติการตรวจสอบ 

มีเจาหนาที่ใหบริการอยาง

เพียงพอ 

เจาหนาที่ประจําดานไดรับ

การฝกอบรม 

มีรถขนสงหองเย็นสําหรับ

บริการขนสงตัวอยางไปหอง

ปฏิบัติกลางกรณีจําเปน 

2.6 สรางระบบการใหบริการแบบ One 

Stop Service โดยการเชื่อมโยงขอมลูกบั

หองปฏิบัติการกลางและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

         20 10  ระบบเชื่อมโยงทุกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหบริการ

แบบ  One Stop Service 

 

3. แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก กฎ 

ระเบียบ ตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ ที่ ยังเปน

อุปสรรคตอการเคล่ือนยายสินคาเกษตร 

            ก ฎ ห ม า ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร

พิจารณาถึงความจําเปนใน

การปรั บปรุ งแก ไ ข  เ พ่ื อ

นํ า ไ ป สู ก า ร จั ด ทํ า

ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 

หัวหนาดานตรวจสอบสินคาเกษตร (1 คน) 

นักวิทยาศาสตร (9 คน) 
 

Inspector (3 คน) 
 

ธุรการ (7 คน) 
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7. ผลผลิตของโครงการ (output) 

มีดานชายแดนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานในการใหบริการอยางครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว 

8. ผลลัพธของโครงการ (outcome) 

8.1 สินคาเกษตรท่ีนําเขาประเทศไทยมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ไมมีโรค แมลงหรือสิ่งเจือปนท่ีอาจติด

มาแลวกอใหเกิดปญหากับเกษตรกรในประเทศ 

8.2 การเคลื่อนยายสินคาเกษตรท่ีดานชายแดนมีความสะดวก รวดเร็ว 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ  

มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีติดตามประเมินผลโครงการ 
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เอกสารแนบทายโครงการ 

รายละเอียดจุดผานแดนท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใหเปนดานสินคาเกษตรชายแดนท่ีใหบริการแบบครบวงจร รวม 18 แหง 

1.จุดผานแดนถาวร 15 แหง 

ชายแดน ภาค จังหวัด จุดผานแดน 

ไทย-พมา เหนือ เชียงราย 
1. ดานสะพานขามแมน้ําสายแหงท่ี 1 เขตเทศบาลแมสาย 

อ.แมสาย 

  
ตาก 2. ดานบานริมเมย ต.ทาสายลวด อ.แมสอด 

  
แมฮองสอน 3. ดานบานแมสายแลบ ต. แมสายแลบ อ.แมฮองสอน 

 
ตะวันตก ระนอง 4. ดานปากน้ําระนอง ต.ปากน้ํา อ.เมืองระนอง 

 
กลาง กาญจนบรุี 5. ดานพระเจดียสามองค อ.สังขละบุรี 

ไทย-ลาว เหนือ เชียงราย 6. ดานอําเภอเชียงของ 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย 7. ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําเหือง อ.ทาลี่ 

    หนองคาย 8. ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บานเหลาจอมมณี อ.เมือง

หนองคาย 

    นครพนม 9. ดานสะพานมิตรภาพ 3 บานหอม ม1 ต.อาจสามารถ อ.

เมืองนครพนม 

    มุกดาหาร 10.ดานสะพานมิตรภาพ 2 บานสงเปอย ต.บางทรายใหญ 

อ.เมืองมุกดาหาร 

    อุบลราชธานี  11.ดานชองแม็ก อ.สิรินธร 

ไทย-กัมพูชา ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร 12. ดานชองจอม อ.กาบเชิง 

    สระแกว 13. ดานบานคลองลึก อ.อรัญประเทศ 

  ตะวันออก จันทบุรี 14. ดานบานผักกาด อ.โปงน้ํารอน 

ไทย-มาเลเซีย ใต สงขลา 15. ดานสะเดา 

2. จุดผอนปรนจํานวน 3 แหง 

ชายแดน ภาค จังหวัด จุดผอนปรน 

ไทย-พมา กลาง กาญจนบรุี 1. บานพุน้ํารอน ต.บานเกา อ.เมือง 

ไทย-กัมพูชา ตะวันออกเฉียงเหนือ สระแกว 2. บานตาพระยา อ.ตาพระยา 

 
ตะวันออก จันทบุรี 3. บานซับตารี อ.สอยดาว 
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เอกสารหมายเลข 4 
หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/450  

เร่ือง ผลการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหมตามยุทธศาสตรประเทศ 

ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 
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เอกสารหมายเลข 5 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

ที่ 1/2558 

เร่ือง กําหนดพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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