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คํานํา 

การวางแผนกําลังคน เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญย่ิงต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 
เน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนกําลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก หากไม่สามารถกําหนดกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคคล และไม่สามารถวางแผน
อัตรากําลัง เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ          
ที่มีความสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต องค์กรก็อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและ 
ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งในองค์กรภาครัฐ การวางแผนและการบริหารกําลังคนถูกกําหนดไว้เป็นปัจจัย
แห่งความสําเร็จตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) อีกทั้งเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาคัฐ (PMQA) ยังกําหนดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือในยุทธศาสตร์และมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐของ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ยังกําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการ
วางแผนกําลังคนและใช้กําลังคนภาครัฐแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการและรองรับ 
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของภาครัฐ 

โดยคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กําหนดมาตรการและ
แนวทางการดําเนินการด้านกําลังคนภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง โดยมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557 -  2561) กําหนดให้ อ.ก.พ . กระทรวงมีอํานาจในการพิจารณาการจัดสรรอัตราว่างจากผล                   
การเกษียณอายุของข้าราชการของส่วนราชการคืนส่วนราชการเดิมหรือเกลี่ยอัตรากําลังให้ส่วนราชการ
ภายในสังกัดได้ตามความจําเป็นของภารกิจ และในปี พ.ศ. 2561 ได้กําหนดแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการ กําหนดให้ทดแทนร้อยละ 10               
ของอัตราว่างจากผลการเกษียณของตําแหน่งประเภทท่ัวไป สายงานหลัก และประเภทวิชาการ สายงานสนับสนุน
ของส่วนราชการ และทดแทนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตําแหน่งประเภท
ทั่วไป สายงานสนับสนุนของส่วนราชการ ยกเว้นระดับอาวุโส โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
กรมปศุสัตว์ได้มีการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) เป็นจํานวน 10 อัตรา และต่อมามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)              
ได้กําหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  
ตามขนาดอัตรากําลังของส่วนราชการ ดังน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง           
เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ที่สอดคล้อง         
ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสตัว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารอัตรากําลัง            
โดยจะนําข้อมูลไปประกอบการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาจัดสรร และเมื่อได้รับการจัดสรรคืน กรมปศุสัตว์จะได้จัดสรรให้หน่วยงานได้ตรงตาม
ความต้องการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนทําให้การบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่าง       
มีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถสนับสนุนภารกิจงานของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย               
ที่กําหนด และสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้อง
กับการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคต  

                                                                           ศศิธร จารุพงศกร  
             กุมภาพันธ์ 2564 
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การจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศสุัตว์ 

เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
ศศธิร จารพุงศกร1 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุ

ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณในครั้งต่อไป ให้ถูกต้องตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด         
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด และเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดทํา              
แผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนอัตรากําลังของหน่วยงานต่าง ๆ 

ผลงานฉบับน้ี จึงได้ถ่ายทอดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ต้ังแต่แนวคิดการจัดทําแผน การศึกษามาตรการกําลังคนภาครัฐ
และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง การศึกษาโครงสร้างอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล              
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ การกําหนดแนวทางการวิเคราะห์อัตรากําลัง และการสรุปและ             
จัดทําแผน ครอบคลุมถึงการนําแผนไปใช้ ซึ่งจากการศึกษา กรมปศุสัตว์ เป็นส่วนราชการขนาดกลาง (อัตรากําลัง
ข้าราชการ จํานวน 1,000 - 5,000 อัตรา) มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 
2565) ในการบริหารอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ และปรับลดอัตรากําลังข้าราชการ โดยการ
ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ร้อยละ 10 ของข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและ
ตําแหน่งประเภททั่วไปท่ีเกษียณอายุราชการ การจัดทําแผนอัตรากําลังจึงมีแนวทางการวิเคราะห์อัตรากําลังที่
สอดคล้องกับมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

1. ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมปศุสัตว์  
จากการศึกษาข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) ทําให้ทราบถึงข้อมูลอัตราข้าราชการที่จะเกษียณอายุ และมีการทดแทนด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน ดังน้ี 

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้าราชการเกษียณอายุ จํานวน 149 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภท
บริหารและอํานวยการ จํานวน 7 อัตรา ตําแหน่งประเภทท่ัวไป จํานวน 142 อัตรา และจะมีการทดแทนด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 14 อัตรา (142 x 10%) 

1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้าราชการเกษียณอายุ จํานวน 168 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภท
บริหารและอํานวยการ จํานวน 12 อัตรา ตําแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 156 อัตรา และจะมีการทดแทนด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 16 อัตรา (156 x 10%) 

2. การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
2.1 จากการศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของตําแหน่งแต่ละประเภท ตามลักษณะงานของภารกิจ 

และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ จึงได้การกําหนดแนวทางบริหารอัตราที่ว่างจาก        
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)         
โดยกําหนดให้จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ 
และตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ และตําแหน่งหัวหน้า คืนหน่วยงานเดิม 
ด้วยตําแหน่งข้ าราชการ และตําแหน่งประเภท วิชาการและประเภททั่ วไป  ตําแหน่งผู้ป ฏิ บั ติ งาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) ให้จัดสรรคืนหน่วยงานเดิม ด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ได้ตามความจําเป็นของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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2.2 จากข้อมูลการเกษียณพบว่า ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) เปรียบเทียบกับอัตราที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน คิดเป็นสัดส่วน 3 : 1 การจัดทํา
แผนอัตรากําลัง จึงกําหนดให้หน่วยงานจัดทําข้อมูลการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เฉพาะตําแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เท่าน้ัน โดยให้ทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการ
ใน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สรุปได้ดังน้ี 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 14 อัตรา โดยมี
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) จํานวน 44 อัตรา           
การวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน แบ่งเป็น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 15 อัตรา กลุ่มงานบริการ 
จํานวน 5 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค จํานวน 4 อัตรา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 3 อัตรา และไม่ระบุ จํานวน 17 อัตรา  

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 16 อัตรา โดยมี
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) มีจํานวน 47 อัตรา  
การวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน แบ่งเป็น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 11 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค 
จํานวน 9 อัตรา กลุ่มงานบริการ จํานวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 3 อัตรา และไม่ระบุ จํานวน 18 อัตรา  

3. การนําแผนอัตรากําลังไปใช้ 
กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของ

ข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของ
หน่วยงานและกรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้นําข้อมูลจากแผนอัตรากําลังไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ใน
การจัดทําข้อมูลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เสนอ อ.ก.พ กระทรวง โดยเฉพาะ
การกําหนดตําแหน่งข้าราชการที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ซึ่งเมื่อ อ.ก.พ. 
กระทรวง เห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว์ จะกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงานราชการเของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการ
ต่อไป ซึ่งในการนําผลจากแผนไปใช้ จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ประเภทตําแหน่งและสายงาน โครงสร้าง
อัตรากําลังของหน่วยงาน ลักษณะงานตามภารกิจของหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นราย
ตําแหน่ง เพ่ือให้ได้ตําแหน่งที่ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนครบตามที่ คปร. กําหนด และไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานน้ัน และการกําหนดกลุ่มพนักงานราชการมีความคุ้มค่าของการบริหารตําแหน่ง
พนักงานราชการและงบประมาณ โดยสรุปการนําแผนไปใช้ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการทดแทนการ
เกษียณอายุของข้าราชการ จํานวนรวม 28 อัตรา รายละเอียดดังน้ี 

3.1 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการทดแทนตําแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณ 
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน และได้กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพื่อทดแทนการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ จํานวน 14 อัตรา เป็นกลุ่มงานเทคนิค จํานวน 4 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 4 อัตรา และ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 6 อัตรา  

3.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปมีการ
เลื่อนตําแหน่งเป็นประเภทอํานวยการ ทําให้มีการทดแทนตําแหน่งข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณ ด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน ตามแผนอัตรากําลัง จากจํานวน 16 อัตรา เป็นจํานวน 14 อัตรา และได้กําหนดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพื่อทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ จํานวน 14 อัตรา เป็นกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป จํานวน 13 อัตรา และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 1 อัตรา 

ทั้งน้ี การจัดทําแผนอัตรากําลัง นอกจากผู้บริหารจะเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ แผนอัตรากําลังที่ได้ 
และการนําไปใช้ในบริหารอัตรากําลังขององค์แล้ว การวางแผนอัตรากําลังยังเป็นกระบวนการท่ีต้องการการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร จึงควรมีการดําเนินการในรูปแบบคณะทํางาน และการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งจะเป็นการสร้างการยอมรับจากบุคลากร
ในองค์กรมากขึ้น ตลอดจนจะต้องมีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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ตารางที่ 23   สรุปการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการเกษียณที่ทดแทน 75 
 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  
ตารางที่ 24   สรุปการกําหนดกรอบพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ 75 
ตารางที่ 25   สรุปการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ในการปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง  75 
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สารบญัแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที ่1  กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามประเภทกําลังคน          44 
แผนภูมิที ่2   กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามหน่วยงานตามกฎกระทรวง            45 
แผนภูมิที ่3   กรอบอัตรากําลังข้าราชการของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามประเภทตําแหน่ง   45 
แผนภูมิที ่4   กรอบอัตรากําลังข้าราชการ จําแนกตามสายงาน               47 
แผนภูมิที ่5   จํานวนข้าราชการที่เกษียณ ตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ             51 
แผนภูมิที ่6   จํานวนข้าราชการที่เกษียณ ตําแหน่งประเภทวิชาการ              52 
แผนภูมิที ่7   จํานวนข้าราชการที่เกษียณ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป              52 
แผนภูมิที ่8   ตําแหน่งข้าราชการเกษียณที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า               54 
แผนภูมิที ่9   ตําแหน่งข้าราชการเกษียณที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน              55 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญั       

ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก .พ . ดําเนินการในฐานะ                 
ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการจัดทําฐานข้อมูลด้านอัตรากําลังคนภาครัฐ จัดทําแผนกําลังคนภาครัฐในอนาคต ดําเนินการ
เก่ียวกับอัตราที่เกษียณอายุราชการ และแนวทางการจัดสรรอัตราคืนให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งได้กําหนดมาตรการ
และแนวทางในการดําเนินการมาตรการกําลังคนภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนราชการมีแนวทางในการ
บริหารจัดการอัตรากําลังเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีการใช้กําลังคนภาครัฐอย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับภารกิจและเกิดความสมดุล
ของกําลังคนภาครัฐ ในภาพรวม โดยที่มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561)                
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการ
อัตรากําลังปกติ กําหนดให้ส่วนราชการแจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการให้ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณาจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมหรือเกล่ียอัตรากําลังให้ส่วนราชการภายในสังกัดได้ตามความจําเป็นของ
ภารกิจ และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการบริหาร
และพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ซึ่งกําหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยกําหนดให้ทดแทนอย่างร้อยละ 10 ของ
อัตราว่างจากการเกษียณของตําแหน่งประเภทท่ัวไปในสายงานหลักและประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุน
ของส่วนราชการ และทดแทนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตําแหน่งประเภท
ทั่วไปในสายงานสนับสนุนของส่วนราชการ ยกเว้นระดับอาวุโส ไม่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
เน่ืองจากเป็นทางก้าวหน้าของข้าราชการในสายงานสนับสนุน ซึ่งดําเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นปีสุดท้าย และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ทั้งมาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ 
มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ และแนวทางการนํามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังข้าราชการ การจัดสรรอัตรา
ว่างจากผลการเกษียณอายุ การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ตามขนาด
อัตรากําลัง ประเภทตําแหน่ง ลักษณะภารกิจที่ปฏิบัติของส่วนราชการ ประกอบกับแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มิติที่ 1 ความสอดคล้อง            
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ได้กําหนดโครงการจัดทําแผน      
อัตรากําลังและบริหารกําลังคน ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือให้มีการวางแผนและบริหารกําลังคน                 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจในเชิงปริมาณและคุณภาพ และกําหนดระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนและดําเนินการบริหารกําลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการเป็นตัวช้ีวัด โดย
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์ กําหนดให้มีจัดทําแผน
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อัตรากําลังและบริหารกําลังคนของกรมปศุสัตว์ เพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราการเกษียณอายุราชการและ
รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการและ
รองรับภารกิจในอนาคตของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ซึ่งทําให้ทราบแนวโน้มจํานวน
บุคลากรที่ลดลงของกรมปศุสัตว์ ในระยะ 3 ปี และทราบความต้องการอัตรากําลังที่จําเป็นต้องขอรับการสรร
จัดคืนและขอทดแทนอัตรากําลังจากผลการเกษียณอายุราชการ และความต้องการอัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กําหนดให้มีการทบทวนแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคนของกรมปศุสัตว์ ดังน้ัน เพ่ือให้ดําเนินการ
ทบทวนแผนอัตรากําลังสอดคล้องกับมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งจะทําให้
ทราบถึงการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยให้
หน่วยงานจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 และสรุปเป็นแผนในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากําลังของ        
กรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมปศุสัตว์ ในฐานะส่วนราชการระดับกรม ที่มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในส่วนของมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ส่วนราชการขนาดกลาง (อัตรา
ข้าราชการต้ังแต่ 1,000 - 5,000 อัตรา) ซึ่งปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวน 4,687 
อัตรา (ณ วันที่ 1 กันยายน 2562) โดยตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการจะได้รับการจัดสรรคืน
ทั้งหมด ส่วนตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ร้อยละ 70 กรมปศุสัตว์จะได้รับการจัดสรรอัตรา
ข้าราชการคืน ร้อยละ 20 ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการคืนกรมปศุสัตว์หรือเกลี่ยให้ 
ส่วนราชการอ่ืน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามความจําเป็นของภารกิจ และส่วนที่เหลือร้อยละ 10 
กรมปศุสัตว์จะได้รับการจัดสรรคืนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) มีผลทําให้จํานวนอัตรา
ข้าราชการในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุของแต่ละปีงบประมาณ ทั้งน้ี ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้าราชการเกษียณ จํานวน 149 
อัตรา เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 142 อัตรา และสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
มีข้าราชการเกษียณ จํานวน  168 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 156 อัตรา  
มีผลทําให้กรมปศุสัตว์จะได้รับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 14 อัตรา และ 16 อัตรา ตามลําดับ  

ดังน้ัน ในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 กรมปศุสัตว์จึงเห็นชอบแนวทางการบริหารอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังคนเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะมีการจัดทําข้อมูลความต้องการอัตราข้าราชการคืน 
และความต้องการอัตราพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณหากได้รับการจัดสรรคืน ด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) โดยหน่วยงานมีการจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่ง ตามเหตุผลความ
จําเป็นที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละภารกิจ ประเภทตําแหน่ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางการใช้อัตรากําลังทําให้การจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมของกรมปศุสัตว์สอดคล้องกับมาตรการ
บริหารอัตรากําลังปกติ ของมาตรการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
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และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะได้นําข้อมูลจากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทน
การเกษียณอายุราชการ ไปประกอบการจัดทําข้อมูลการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการคืนจาก อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อได้รับการจัดสรรคืนจาก อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์จะได้จัดสรรคืนให้หน่วยงานได้ตรงตามความต้องการตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนทําให้การบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีรูปแบบ
การใช้อัตรากําลังที่หลากหลาย มีกําลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของส่วนราชการต่อไป 

ผู้ศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําข้อมูลการวิเคราะห์สําหรับหน่วยงาน โดยการศึกษา
มาตรการกําลังคนภาครัฐ วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลัง และอัตราการเกษียณอายุของข้าราชการ กําหนด
แนวทางการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังของหน่วยงาน สรุปและจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทน                 
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลัง บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือกําหนดแนวทาง                 
การดําเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังภาครัฐ               
(พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งเป็นมาตรการฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่อจํานวนอัตรากําลังข้าราชการที่จะมีการลดลง 
ในทุกสิ้นปีงบประมาณ ผู้ศึกษาจึงนําเสนอผลงานเร่ืองการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุ
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลังคราวต่อไป ให้ถูกต้องตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) กําหนด และเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการ
เกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการจัดทํา
แผนอัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ              

กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณในครั้งต่อไป ให้ถูกต้องตามมาตรการท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุ
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผน
อัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ 

ขอบเขตของการศึกษา  
การจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ครอบคลุมรายละเอียดการดําเนินงาน ต้ังแต่แนวคิดการจัดทําแผน การศึกษา
มาตรการกําลังคนภาครัฐและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง การศึกษาโครงสร้างอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมปศุสัตว์ การกําหนดแนวทางการ
วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณ และการสรุปและจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทน
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

นิยามศพัท์  
1. การวางแผนกําลังคน (Workforce Analysis) หมายถึง การดําเนินการอย่างเป็นระบบในการ

วิเคราะห์และพยากรณ์เก่ียวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกําลังคน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้
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กําลังคนในจํานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนา
กําลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กร 

2. คปร. หมายถึง คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ มีอํานาจหน้าที่
เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการดําเนินการด้านกําลังคนภาครัฐ กําหนดแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจัดสรรและยุบเลิกอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ หรืออัตราว่าง
กรณีอ่ืน การพิจารณาเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ การยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างจากผลการเกษียณอายุและ
อัตราที่ว่างระหว่างปี  

3. อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ หมายถึง ตําแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของส่วนราชการในปีงบประมาณน้ัน หรือตําแหน่งว่างอ่ืนที่ส่วนราชการเห็นสมควรยุบเลิกแทนตําแหน่ง
เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ันๆ และหมายรวมถึงกรณีตําแหน่งข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปี 
งบประมาณน้ัน แต่มีเหตุต้องออกจากราชการก่อนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุราชการ เช่น ตาย ลาออก 
ออกด้วยเหตุทางวินัยหรือเหตุอ่ืน เป็นต้น  

4. การบริหารอัตรากําลัง หมายถึง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอน
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) การเปล่ียนช่ือตําแหน่งในสายงาน การเปล่ียนด้านความเชี่ยวชาญ การปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตําแหน่งและ
สายงาน และกรณีอ่ืนๆ โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อนและประหยัดเป็นหลัก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุ

ของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณในครั้งต่อไป ได้ถูกต้องตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด และบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผน
อัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ 
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บทท่ี 2 
แนวคดิ ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
การจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ได้ศึกษาแนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือความ
เข้าใจในการดําเนินการ และเพ่ือประกอบการจัดทํา ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาและรวบรวม ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวคิดการจัดทําแผนอัตรากําลงั 
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกําลังคน 
1.2 กระบวนการวางแผนกําลังคน 
1.3 เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน 
1.4 การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

2. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
2.1 มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ 
2.2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 

3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์อ่ืน 

 ที่เก่ียวข้อง  
4. วิสัยทศัน์ พันธกิจ ภารกิจและโครงสร้างของกรมปศสุตัว์ 
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1. แนวคดิการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกําลังคน 

สํานักงาน ก.พ. (2556) ได้กล่าวว่า การวางแผนกําลังคน (Workforce Planning) มีความสําคัญ            
ต่อการแปลงนโยบายไปสู่กระบวนการปฏิบัติ เพราะเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดําเนินงานจะบรรลุผลได้                
ต้องอาศัยกําลังคนท่ีมีความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ัน การวางแผนกําลังคนจึงเป็นกลไกสําคัญในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

1.1.1 ความหมายของการวางแผนกําลังคน 
การวางแผนและบริหารกําลังคน เป็นกระบวนการในการระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกําลังคน

และบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยองค์กรต่างๆ และนักวิชาการได้ให้ความหมายและ               
คําจํากัดความไว้ดังน้ี 

1) U.S. Office of Personnel Management (OPM) หรือสํานักบริหารงานบุคคลของ
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา หรือ ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนว่าเป็น “กระบวนการซึ่งเป็นระบบ
ในการระบุว่ากําลังคนที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคตมีความจําเป็นหรือมีความต้อง
กําลังคน หรือ “ทุนมนุษย์” อย่างไร รวมทั้งจะมีแนวทางในการจัดการกับส่วนต่างระหว่างกําลังคนในปัจจุบัน
กับความต้องการในอนาคตได้อย่างไร 

2) The State Auditor’s Office หรือสํานักตรวจสอบของมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ระบุว่า การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมา
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายองคก์ร และดําเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว”  

3) The State Services Authority (SSA) ของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวถึง
การวางแผนกําลังคนว่าเป็น “การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งจํานวนคนที่เพียงพอ มีทักษะ ความสามารถที่จําเป็น
ต่อการทํางาน และได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมท้ังมีโอกาส         
นําความรู้ความสามารถมาใช้ได้อย่างทันเวลา”  

4) International Personnel Management Association (IPMA) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนานาชาติ ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนว่า “เป็นการวางกลยุทธ์
ด้านกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน                
การระบุความต้องการกําลังคนในอนาคต การระบุช่องว่างหรือความแตกต่างของกําลังคนที่ต้องการกับกําลังคน
ที่มีอยู่ รวมท้ังการกําหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับส่วนต่างของกําลังคน เพ่ือให้องค์กรบรรลุพันธกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

5) ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ 
ในการกําหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จํานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไว้ล่วงหน้าน้ีด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรน้ี รวมต้ังแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
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6) สํานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนว่า “การดําเนินการอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เก่ียวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกําลังคน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะ
ให้ได้กําลังคนในจํานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนา
กําลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กร”  

ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนกําลังคน คือ การวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน 
(Demand) และกําลังที่มีอยู่และการใช้ประโยชน์ (Supply & Utilization) อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนําไปสู่การ
กําหนดกลยุทธ์การบริหารกําลังคนและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยการวางแผนกําลังคนจะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 มิติ ดังต่อไปน้ี 

- มิติด้านปริมาณ : จํานวนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ 
- มิติด้านคุณภาพ : ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของกําลังคนที่เหมาะสมกับ                

การปฏิบัติภารกิจ 
- มิติด้านการบริหารจัดการ : แนวทาง กลยุทธ์หรือวิธีการที่จะนํามาใช้ในการสรรหา พัฒนา 

รักษาไว้และใช้ประโยชน์ โดยคํานึงถึงกําลังคนทั้งมิติด้านปริมาณและคุณภาพ 
- มิติด้านเวลา : การดําเนินการเพ่ือให้มีกําลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและ

รองรับภารกิจในอนาคต 
1.1.2 ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน 

องค์กรทั่วไปมีความจําเป็นต้องวางแผนกําลังคน เพราะถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) กล่าวคือ หน่วยงานต่างๆ               
ต้องวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและ 
เตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่มีความสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) จะเป็นเช่นไร ก็ขึ้นอยู่กับผลการ
วิเคราะห์กําลังคนของหน่วยงาน (Workforce Analysis)  

ในองค์กรภาครัฐของไทย การวางแผนและการบริหารกําลังคนถูกกําหนดไว้เป็นปัจจัย            
แห่งความสําเร็จตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Haman 
Resource Scorecard) นอกจากน้ี ในเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ยังกําหนด 
ให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือใน
ยุทธศาสตร์และมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ก็กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางแผนกําลังคนและใช้กําลังคนภาครัฐแต่ละประเภท          
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ 

1.1.3 ประโยชน์ของการวางแผนกําลังคน 
การวางแผนกําลังคนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับ              

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกําลังคนมีประโยชน์             
ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังต่อไปน้ี  

1) ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายรัฐบาล จึงกล่าวได้ว่า 
การวางแผนกํ าลั งคน เป็นการบริหารความ เสี่ ยงขององค์ กรด้ วยเช่นกั น  (Human Resource Risk 
Management) 
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2) ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้
กําลังคนและจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

3) ช่วยให้องค์กรสามารถเช่ือมโยงกลยุทธ์กับการจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

4) ช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กําลังคน กล่าวคือ องค์กรสามารถ          
จัดอัตรากําลังทั้งในเชิงจํานวน ประเภท ระดับ ทักษะและสมรรถนะให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร และ
สามารถใช้คนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) ช่วยลดปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกําลังคน อาทิ การสูญเสียกําลังคน                
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของกําลังคนและคนล้นงานหรือการขาดคน เน่ืองจากองค์กรสามารถวางแผน
เตรียมการเพ่ือรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ช่วยให้องค์กรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งจะช่วยลด 
การสูญเปล่าจากการลงทุนพัฒนาบุคลากร  

7) ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) และการ
วางแผนทดแทนหรือสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 กระบวนการวางแผนกําลังคน 
กระบวนการวางแผนกําลังคน (Workforce Planning Process) ในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน ประกอบด้วยกระบวนการหลักที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การ
บริหารงาน (Strategic Priority) และลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การบริหารคน (Workforce Priority) 
จากการสํารวจแนวทางปฏิบัติในการวางแผนกําลังคนขององค์กรที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
ในต่างประเทศพบว่า การวางแผนกําลังคนประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังภาพ 

รูปภาพท่ี 1 ตัวแบบการวางแผนกําลังคน (Workforce Planning Model) 

 

การกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

(Set Agency Strategic Direction)

การวิเคราะห์กําลังคน
และการพัฒนากลยุทธ์ (Workforce 

Analysis & Strategy 
Development)

การปรับใช้แผนกําลังคน 
(Implement Workforce Plan)

การติดตาม ประเมินผล และ
การปรับปรุงแผนกําลังคน (Monitor 

Evaluate & Revise)

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. (2556) 
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1.2.1 การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Set Agency Strategic Direction) เปรียบเสมือน
แผนท่ีนําทาง (Guiding Map) เพราะการจะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับกําลังคนที่องค์กรต้องการน้ัน จะต้องศึกษา
แผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ถ่องแท้ เพราะทิศทางการบริหารงานจะเป็นตัวกําหนดแนวทางการบริหารกําลังคน
ทั้งในเชิงจํานวน ขีดความสามารถและสมรรถนะ รวมทั้งสอดคล้องทันเวลา ซึ่งการรางแผนกําลังคนจะเป็น
กุญแจเช่ือมระหว่างแผนยุทธศาสตร์และการจัดการทรัพยากรบุคคล (การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และ
การใช้ประโยชน์จากกําลังคน) ทั้งน้ี การวิเคราะห์ทิศทางขององค์กร จะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการวิเคราะห์ความ
ต้องการกําลังคนในอนาคต (Future Workforce Demand) 

1.2.2 การวิ เคราะห์ กํ าลั งคนและการพัฒนากล ยุทธ์  (Workforce Analysis & Strategy 
Development) ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญในกระบวนการวางแผนกําลังคน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้
และความเช่ียวชาญด้านเทคนิคสําหรับการวิเคราะห์อัตรากําลัง และจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลกําลังคนและข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับบริหารงานเพ่ือประกอบการดําเนินงาน ในการวิเคราะห์กําลังคนและการพัฒนา            
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนหรืออุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis) 
2) การวิเคราะห์กําลังคนที่มีอยู่และการใช้ประโยชน์หรืออุปทานกําลังคน (Supply & Utilization 

Analysis) 
3) การวิเคราะห์ส่วนต่างกําลังคน (Gap Analysis) 
4) การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านกําลังคน (Strategy Development) 

1.2.3 การปรับใช้แผนกําลังคน (Implement Workforce Plan) หรือการนําแผนกําลังคนไปปฏิบัติ 
คือ การนํากลยุทธ์ที่ ได้พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิเคราะห์กําลังคน มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ                 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนําแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหา              
ส่วนต่างกําลัง แผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่น แผนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง (Recruitment Plan) แผนสืบทอด
ตําแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Plan & Career Plan) แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
(Competency Base Development) เป็นต้น ทั้งน้ี ในขั้นตอนน้ีมักเก่ียวข้องกับการขอความเห็นชอบจาก          
ฝ่ายบริหาร การได้รับการจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น ระยะเวลาการดําเนินการ และการสื่อสาร        
ทําความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.2.4 การติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงแผนกําลังคน (Monitor Evaluate & Revise) เป็น
การติดตามการปฏิบัติตามแผนกําลังคนที่ได้กําหนดไว้ โดยเป้าหมายของการติดตามประเมินผล คือ การศึกษาหา
ข้อมูลว่าแผนที่นําไปปฏิบัติน้ัน สามารถแก้ไขปัญหาส่วนต่างกําลังคนได้หรือไม่ และจะต้องมีการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ในทางปฏิบัติส่วนราชการอาจปรับกระบวนการในการวางแผนกําลังคนให้เหมาะสมกับสภาพของ
หน่วยงานได้ ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนหลักของ
กระบวนการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน ประกอบด้วย 

(1)  การกําหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic Priority) คือ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ายุทธศาสตร์ที่จะกําหนดหรือกําหนดไว้แล้วน้ัน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายและเป้าหมายการให้บริการของรัฐบาล และมีความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
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(2)  การทบทวนบทบาทและกระบวนการทํางานของภาครัฐ (Role & Process Priority) เป็น
การพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี 

(2.1) การทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ (Role Redefinition) 
(2.2) การทบทวนภารกิจและหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Mission & Function Review) 
(2.3) การทบทวนกระบวนการทํางาน (Process Review/Redesign & Improvement) 

(3)  การจัดการกําลังคน (Workforce Priority) เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบความต้องการ
กําลังคนที่แท้จริงของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap) ระหว่างความต้องการกําลังคน และกําลังคน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(3.1) ความต้องการกําลังคน (Workforce Demand) คือ การศึกษาความต้องการด้าน
กําลังคนของหน่วยงาน ว่าหน่วยงานต้องการใช้จํานวนคนเท่าใด ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
เป็นอย่างไร และกําลังคนที่ต้องการน้ันมีรูปแบบหรือประเภทการจ้างงานอย่างไร 

(3.2) กําลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ (Supply & Utilization) ขั้นตอนน้ีเป็น
การศึกษาสภาพกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณหรือจํานวน และเชิงคุณภาพหรือความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมตรงตามความจําเป็นหรือความ
ต้องการกําลังคนของหน่วยงานหรือไม่ 

(4)  การกําหนดกลยุทธ์การบริหารกําลังคน คือ การเลือกใช้กลยุทธ์ แนวทางหรือเคร่ืองมือทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ด้านกําลังคน รวมทั้งข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
นโยบาย แนวทางหรือวิธีการดําเนินการสําหรับการบริหารและการพัฒนากําลัง เพ่ือนําไปใช้สําหรับแก้ไขปัญหา
ส่วนต่างกําลังคน 

(5)  การจัดทําแผนกําลังคน คือ การนํากลยุทธ์มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนต่าง
กําลังคน ทั้งในเชิงปริมาณ (ตําแหน่ง สายงานและจํานวน) และเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ) รวมท้ังวิธีการบริหารจัดการ เช่น แผนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง แผนสืบทอดตําแหน่งและทางก้าว
ในอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เป็นต้น 

(6)  การนําแผนกําลังคนไปปฏิบัติและประเมินผล คือ การปฏิบัติตามแผนกําลังคนที่ได้กําหนดไว้ 
และมีการติดตามตามประเมินผลว่าแผนที่ได้ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการบริหารกําลังคนและ
สามารถแก้ไขปัญหาส่วนต่างกําลังคนได้หรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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รูปภาพท่ี 2 ตัวอย่างขั้นตอนหลักในการวางแผนและบริหารกําลังคนในราชการพลเรือน 

 
 

1.3 แนวทางการวิเคราะห์กําลังคนและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารกําลังคน 
การวิเคราะห์กําลังคนและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารกําลังคน (Workforce Analysis & Strategy 

Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

รูปภาพท่ี 3 ขั้นตอนสําคัญในการวิเคราะห์กําลังคนและกําหนดกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: สํานักงาน ก.พ. (2556) 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Workforce Demand Analysis) เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือคาดการณ์ความต้องการอัตรากําลังในอนาคตของหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
จุดเน้นของขั้นตอนน้ีอยู่ที่ “งานสําคัญซึ่งองค์กรต้องปฏิบัติ” (Work) และ “กําลังคนที่ต้องการสําหรับการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว” (Staff) ข้อมูลความต้องการกําลังคนอาจจะได้จากแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. (2556) 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis)

ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะห์อุปทานกําลังคน (Supply Analysis)

ขั้นตอนที่ 3 
การวิเคราะห์สว่นตา่งของกําลังคน (Gap Analysis)

ขั้นตอนที่ 4 
การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านกําลังคน 

(Strategic Development)
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นอกจากน้ีอาจมาจากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental 
Scanning) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Organizational Analysis) ซึ่งทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกส่งผลกระทบต่อกําลังที่จําเป็นขององค์กร สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาจใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือก่ึง
โครงสร้าง การใช้แบบสอบถาม การจัดประชุมกลุ่มย่อย การทบทวนแนวคิดและผลการวิจัยจากเอกสารต่างๆ 
การสังเกตการปฏิบัติงานและการใช้แบบสอบถามหรือแบบสํารวจก็ได้  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อุปทานกําลังคน (Workforce Supply Analysis) เก่ียวข้องกับการศึกษา
วิเคราะห์กําลังคนทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Workforce Supply) และ (ที่อาจจะหรือคาดว่า) จะมีในอนาคต 
(Future Workforce Supply) โดยการวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีมุ่งตอบคําถามสําคัญที่ว่า “กําลังคนของหน่วยงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในอนาคต หน่วยงานต้องมีกําลังคนใน
จํานวนและคุณภาพอย่างไร” การวิเคราะห์อุปทานกําลังมีกิจกรรมหลักที่ควรดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่  

1) การศึกษารูปแบบและคุณลักษณะของกําลังคนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน (Create an 
Existing Profile) ซึ่งเก่ียวข้องกับการสํารวจข้อมูลปัจจุบันด้านกําลังคน (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) การ
ทบทวนข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับแนวโน้มกําลังคน (Trend Data) และการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีกําลังคน
อย่างไร (Future Workforce Supply) 

2) การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของกําลังคนที่ ต้องการในอนาคต (Create Future Profile)                
ซึ่งเก่ียวข้องกับการทบทวนข้อมูลแนวโน้มกําลังคน ซึ่งจะช่วยให้คาดการณ์กําลังคนในอนาคตได้อย่างง่ายขึ้น 
และยังช่วยให้ระบุได้ว่าจะมีปัจจัยใดที่จะส่งผลกระทบต่อกําลังคนในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า “ข้อมูลแนวโน้ม
กําลังคน และข้อมูลกําลังคนในปัจจุบัน เป็นหัวใจสําคัญ (Building Block) ของการวิเคราะห์คาดการณ์
กําลังคน ที่จะมีในอนาคต”  

อุปทานกําลังคน มักจะพิจารณาจาก  
1) กําลังคนที่มีอยู่ (Stock) เป็นการพิจารณาข้อมูลกําลังคนที่มีอยู่ของหน่วยงาน โดยพิจารณา   

ทั้งประเภท ตําแหน่ง จํานวน และคุณภาพกําลังคน 
2) การเคลื่อนไหวของกําลังคน (Flow) เป็นการพิจารณาข้อมูลกําลังคนที่มีอยู่ในแง่ของการ

ไหลเวียนของกําลังคนภายในหน่วยงาน เช่น การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย เป็นต้น 
3) การสูญเสียกําลังคน (Loss) เป็นการพิจารณาข้อมูลกําลังคนที่สูญเสียไปของหน่วยงาน เช่น 

การลาออก ไล่ออก ปลดออก เกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนกําหนด เป็นต้น 
4) กําลังคนสํารอง (Back up) เป็นการพิจารณาข้อมูลของกําลังคนที่หน่วยงานเตรียมพร้อมไว้

สําหรับเข้าสู่ตําแหน่ง หรือแหล่งที่มาของกําลังคนที่จะนําเข้าสู่ระบบได้ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล นักศึกษาที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการ เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังคน (Gap Analysis) คือการเปรียบเทียบกําลังคนที่
ต้องการในอนาคต (Workforce Demand) กับกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ (Supply & 
Utilization) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ) ซึ่งผลการวิเคราะห์น้ี
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสําหรับแก้ไขหรือจัดการกับประเด็นปัญหาด้าน
กําลังคนที่เกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังคนมุ่งตอบคําถามสําคัญดังต่อไปน้ี (1) ในอนาคต 
หน่วยงานจะมีความต้องการกําลังคนซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะอย่างไร (2) กําลังคนใน
ปัจจุบันของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแล้วหรือยัง และ (3) ตําแหน่งงานหรือ
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ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะอะไร ที่อาจไม่มีความจําเป็นสําหรับหน่วยงานในอนาคต โดยปกติแล้ว 
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างกําลังจะแสดงให้เห็นถึง 

1) การขาดกําลังคน (Gap or Shortage) เกิดขึ้นเมื่อผลการวิเคราะห์กําลังคนที่มีในปัจจุบันน้อย
กว่ากําลังคนที่คาดว่าองค์กรจะต้องการในอนาคต (มีความต้องการกําลังคนมากกว่ากําลังคนที่มีอยู่)                
ซึ่งช้ีให้เห็นว่าในอนาคตจะขาดกําลังคนที่ต้องการทั้งในด้านของจํานวน และความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ซึ่งจะต้องเตรียมการสรรหาหรือพัฒนาต่อไป 

2) กําลังคนเกิน (Surplus) เกิดขึ้นเมื่อผลการวิเคราะห์ปรากฏว่ามีความต้องการกําลังคนตํ่ากว่า
หรือน้อยกว่ากําลังคนที่มีอยู่ ซึ่งช้ีให้เห็นว่าในอนาคตจะมีกําลังคนที่เกินในบางงานหรือบางภารกิจ ซึ่งอาจจะ
ต้องเตรียมการปรับปรุงงาน โยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน หรือดําเนินการอ่ืนๆ ให้เหมาะสมต่อไป  

รูปภาพท่ี 4 การวิเคราะห์ส่วนต่างกําลังคน 

กําลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(Workforce Supply & 

Utilization) 
• จํานวน 
• ความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ 

กําลังคนส่วนขาดที่ต้องสรรหาเพ่ิม  

ความต้องการอัตรากําลังในอนาคต 
(Workforce Demand) 

• จํานวน 
• ความ รู้ค วามสาม ารถ  ทั กษ ะและ

สมรรถนะ 

ผลการเปรียบเทียบ 
• จํานวน 
• ความ รู้ค วามสามารถ  ทั กษ ะและ

สมรรถนะ 

 กําลังคนส่วนเกินท่ีต้องวางแผน
บริหารจัดการ

ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ. (2556)            

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารกําลังคน (Workforce Strategic Development) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์กําลังคน เก่ียวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหา
กําลังคน (ทั้งส่วนที่ขาดและส่วนที่เกิน) โดยจะต้องจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและเลือกแก้ไขปัญหา                 
ที่เร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานมากที่สุดก่อน สําหรับแนวทางการกําหนดและพัฒนากลยุทธ์               
อาจกําหนดเป็น 2 กลุ่มกว้างๆ ได้แก่ (1) กลยุทธ์การบริหารกําลังคนเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากําลัง และ 
(2) กลยุทธ์การบริหารกําลังคนเพ่ือแก้ไขปัญหาอัตรากําลังเกิน  

1.4 เทคนิคการวิเคราะห์กําลังคน 
1.4.1 เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน (Demand Analysis Techniques) สามารถเลือก

เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรืองานของหน่วยงาน จํานวน 8 เทคนิค 
ดังน้ี 

เทคนิคที่ 1 การศึกษาการทํางาน (Work Study) เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการทํางาน การวัดงาน 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของงานและการทํางานเพ่ือวิธีการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1.1) การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study) คือ การศึกษาถึงรายละเอียดขั้นตอน 
กิจกรรม แนวทาง หรือระเบียบวิธีการปฏิบัติของกระบวนการในการทํางานหรือการผลิตเพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการในการทํางาน หรือเพ่ือการวิเคราะห์งาน 

1.2) การวัดงาน (Work Measurement) คือการศึกษาแรงงาน เวลา และทรัพยากรที่ใช้ใน
กระบวนการดําเนินงาน ก่อนและหลังการปรับปรุงงาน หรือการพัฒนาการดําเนินงานโดยวิธีการวัดที่เหมาะสม 
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1.3) เท ค นิ ค ก ารศึ ก ษ า วิ ธี ก ารทํ า งาน  (Method Study) และก าร วัด งาน  (Work 
Measurement) นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงงาน (Work Simplification) หรือการเพ่ิมผลผลิต 
(Productivity) แล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อในการคิดคํานวณระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในลักษณะของ
ช่ัวโมงการทํางาน (Man hour) ซึ่งสามารถนํามาคํานวณหาอัตรากําลังที่จําเป็นได้ด้วย 

เทคนิคที่ 2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นเทคนิคหรือวิธีการศึกษาเก่ียวกับงาน          
อีกเทคนิคหน่ึง ซึ่งเน้นศึกษา แยกแยะและระบุสิ่งที่เป็น “ปัจจัยหรือองค์ประกอบของงาน” (Job Factors)        
การวิเคราะห์งานจะมีลักษณะเป็นเพียง “วิธีการ” (means) และไม่มีจุดหมาย (ends) ในตัวเอง ผลการ
วิเคราะห์งานจะเป็นข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือดําเนินกิจกรรมทางการบริหาร
อ่ืนๆ ต่อไป เช่น การวิเคราะห์งานเพ่ือประเมินค่างาน การวิเคราะห์งานเพ่ือกําหนดคุณลักษณะที่ต้องการ                
การวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน เป็นต้น  

เทคนิคที่ 3 การใช้ดุลพินิจผู้บริหาร เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันมากที่สุด เน่ืองจากง่ายและไม่ซับซ้อน 
รวมทั้งผู้บริหารยังเป็นผู้กําหนดนโยบาย ทิศทางและความเร่งด่วนของงาน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์          
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมาก่อน จึงเป็นวิธีการหน่ึงที่ใช้กันมากในการกําหนดความต้องการอัตรากําลัง 
ตามวิสัยทัศน์ของผู้นํา (Vision Driven) อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจจาก
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เพราะการใช้ดุลพินิจที่ดีต้องมีหลักฐานหรือข้อมูลและสถิติ
ประกอบ 

เทคนิคที่ 4 การกําหนดอัตรากําลังตามหน้าที่และความรับผิดชอบหรือโครงสร้างของหน่วยงาน 
เป็นการกําหนดให้มีจํานวนบุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติขององค์กร เช่น               
มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดําเนินงานประจําเคาน์เตอร์ 2 คน และมีหัวหน้า
หน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่ม 1 คน ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงาน ตัดสินใจกรณีเรื่องที่ซับซ้อนหรือมีปัญหา 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจําเคาน์เตอร์ เป็นต้น ทั้งน้ี มักเป็นการกําหนดอัตรากําลัง
ตามตําแหน่งประจําในโครงสร้างขององค์กร 

เทคนิคที่ 5 การกําหนดอัตรากําลังตามขั้นตอนหลักหรือกระบวนงานในการปฏิบัติงาน                
เป็นการศึกษาขั้นตอนหลักของกระบวนการ (Key Process) ตามทางเดินของงาน (Work Flow) ต้ังแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นสุดท้าย กรณีที่เป็นงานใหม่ซึ่งไม่เคยดําเนินการมาก่อน อาจกําหนดให้มีจํานวนบุคลากรตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่าในแต่ละขั้นตอน กรณีเป็นงานท่ีได้ดําเนินงานมาก่อนแล้วและมีสถิติปริมาณงาน มีมาตรฐานเวลาการ
ทํางานแต่ละขั้นตอน ก็จะสามารถนํามาใช้ในการคํานวณเพ่ือกําหนดจํานวนบุคลากรท่ีต้องการในแต่ละช้ันตอน
ได้อย่างละเอียดและชัดเจนย่ิงขึ้น  

การวิเคราะห์อัตรากําลังโดยการศึกษาขั้นตอนหลัก (Core Process) มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
การศึกษางานในเทคนิคที่ 1 โดยในปัจจุบันมักนิยมแยกกระบวนงานออกเป็น กระบวนงานหลัก ซึ่งสร้างคุณค่า 
(Value Creation Process) และกระบวนงานสนับสนุน (Supporting Process) 

เทคนิคที่ 6 การคิดคํานวณอัตรากําลังตามเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การทํางาน 
เป็นการพิจารณากําหนดกําลังคนตามประเภท ชนิด ลักษณะและจํานวนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การ
ทํางาน รวมทั้งลักษณะของกระบวนการผลิต (สายพานการผลิตหรือเครื่องจักร) โดยพิจารณาว่าเครื่องมือ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การทํางานต่างๆ ดังกล่าวจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร จํานวนเท่าใดต่อ
เครื่อง หรือบุคลากร 1 คน สามารถควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องได้ก่ีเครื่อง ในสายพานการผลิตมีก่ีขั้นตอน
ที่ต้องใช้บุคลากรประจําเคร่ือง หรือประจําในแต่ละขั้นตอนของการทํางานของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น 
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เทคนิคที่ 7 การกําหนดอัตรากําลังตามผลัดหรือกะ ใช้ในกรณีทีมีรอบการทํางานและต้องมี
บุคลากรปฏิบัติงานประจําอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น โรงพยาบาล งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น การคิดคํานวณ
จํานวนบุคลากรวิธีน้ี จะต้องพิจารณาว่าในแต่ละผลัดหรือแต่ละกะ ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติชนิดใด และ
จํานวนเท่าไร ก่ีผลัดหรือก่ีกะต่อวัน (รวมทั้งผลัดหรือกะท่ีได้หยุดพัก) และคํานวณเป็นจํานวนบุคลากร           
ที่ต้องการในแต่ละสัปดาห์ 

เทคนิคที่ 8 การกําหนดอัตรากําลังตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการ
คิดคํานวณจํานวนบุคลากรที่เก่ียวกับการศึกษางานและวิเคราะห์กระบวนงาน และมีข้อดีคือค่อนข้างแม่นยํา 
แต่ซับซ้อนและใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างมาก โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

8.1) ระบุช้ินงาน (Task) ที่จะศึกษามาตรฐานเวลาการทํางาน ว่าจะศึกษาชิ้นอะไร เช่น งานรับ-
ส่งเอกสาร งานวิจัย งานจัดสอบแข่งขัน งานบรรจุบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการ เป็นต้น 

8.2) ระบุขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงาน นับแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น งานรับ-     
ส่งเอกสาร ขั้นแรก คือ รับเอกสาร ประทับตรารับ ลงบัญชีรับ คัดแยกเอกสารก่อนส่งตามหน่วยงานท่ีระบุ และ
ขั้นสุดท้าย คือ ส่งเอกสารไปยังหน่วยรับตามที่ระบุ 

8.3) ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน/ต่อหน่วย การระบุระยะเวลาในที่น้ี
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละช้ินงานหรือแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจระบุระยะเวลาเป็นสัปดาห์ วัน ช่ัวโมง 
หรือนาทีก็ได้ 

8.4) ระบุปริมาณงาน โดยใช้ปริมาณงานต่อวัน/สัปดาห์/เดือนหรือปี ขึ้นอยู่กับชนิดและ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และรายละเอียดที่ต้องการสําหรับการคิดคํานวณ ซึ่งอาจกําหนดเป็น (งาน/งวด) 
(เรื่อง/เดือน) (โครงการ/เดือน) (ครั้ง/ปี) (ราย/วัน) (ราย/ช่ัวโมง) (ฉบับ/วัน) แต่ไม่ควรให้ละเอียดยิบย่อย
จนเกินไปหรือหยาบมากจนไม่สามารถใช้คํานวณได้ 

8.5) ระบุประเภทของกําลังคนและจํานวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เช่น นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะห์งบประมาณ  นักวิชาการอุตสาหกรรม นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พยาบาลเทคนิค นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลปกรรม เป็นต้น 

8.6) คิดคํานวณเวลาทํางานและปริมาณในแต่ละขั้นตอน หรือรวมระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดของช้ินงานน้ัน ต่อปี 

8.7) คิดคํานวณจํานวนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์จํานวนช่ัวโมงต่อวัน และจํานวนวันทํางาน
ต่อปี 

  

    ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดต่อไป 
     มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน 

 
  กรณีที่เคยมีการจัดทํามาตรฐานเวลาการทํางานของช้ินงานใดช้ินงานหน่ึงไว้แล้ว ใช้สูตรดังน้ี 
            

    ปริมาณงานต่อปี X เวลามาตรฐานของช้ินงาน 
     มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน 

 

สูตร จํานวนบุคลากร  = 

สูตร จํานวนบุคลากร  = 
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  “มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน” อาจแตกต่างกันไปตามหน่วยงาน ในกรณีของราชการพลเรือน
สามัญ เคยระบุมาตรฐานเวลาทํางานต่อคนต่อปี = 230 วัน โดยคํานวณจาก 52 สัปดาห์ต่อปี ใน 1 สัปดาห์ มีวัน
ทําการ 5 วัน คิดเป็นวันทํางานต่อคน = 260 วัน และหักวันหยุดต่างๆ ปีละ 30 วัน จึงคงเหลือเวลาทํางานของ
ข้าราชการต่อคน ต่อปี = 230 วัน วันหยุดต่างๆ ได้แก่ 
  วันหยุดพักผ่อนประจําปี    10 วัน 
  วันหยุดในโอกาสสําคัญต่างๆ ของทางราชการ 13 วัน 
  วันหยุดล่าป่วย/ลากิจ คิดเฉล่ีย ปีละ   7 วัน  
  ทั้งน้ี การคิดเวลาทํางานต่อวันสําหรับใช้ในการคิดคํานวณ “มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน” 
จะแตกต่างกันไปตามที่หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น 8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง หรือ 6 ช่ัวโมง 

เทคนิคที่ 5 การกําหนดอัตรากําลังตามขั้นตอนหลักหรือกระบวนการในการปฏิบัติงาน มีความ 
สัมพันธ์เก่ียวข้องกับเทคนิคที่ 8 ที่เน้นปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน ในทางปฏิบัติจึงมักดําเนินการ
ควบคู่กันไป  

1.4.2 เทคนิคการวิเคราะห์อุปทานกําลังคน (Demand Analysis Techniques) สามารถเลือก
เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรืองานของหน่วยงาน จํานวน 8 เทคนิค 
ดังน้ี 

เทคนิคที่ 1 ดัชนีการสูญเสียกําลังคน (Manpower Turnover Index) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบสภาพการสูญเสียกําลังคนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงตามที่กําหนด การคํานวณดัชนีการสูญเสียจะคิด
เป็นร้อยละของจํานวนกําลังของหน่วยงานน้ัน ๆ ดังน้ี  

    จํานวนกําลังคนที่สูญเสียในช่วงระยะเวลาที่กําหนด x 100 
          จํานวนกําลังคนเฉล่ียที่มีอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน 

 

 
“ระยะเวลาที่กําหนด” อาจกําหนดได้ตามความเหมาะสม โดยปกติมักจะกําหนดเป็นปีงบประมาณ 

เช่น ถ้าจํานวนกําลังคนที่หน่วยงานสูญเสียไประหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 = 50 คน จํานวนกําลังคนเฉลี่ย            
ที่หน่วยงานมีอยู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 =1,000 คน ดังน้ัน อัตราการสูญเสียในระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 = 50 x 100 / 1,000 = 5% 

ทั้งน้ี จํานวนกําลังคนเฉลี่ยที่มีอยู่ในหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 คํานวณได้จาก
ผลบวกของจํานวนกําลังคนที่มีอยู่เมื่อต้นปีงบประมาณ กับจํานวนกําลังคนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ                
หารด้วยสอง คือ  

        กําลังคนที่มีอยู่เมื่อต้นปีงบประมาณ + กําลังคนที่มีอยู่เมื่อวันสิ้นปีงบประมาณ 
              2 

ข้อควรระวัง คือ กรณีที่หน่วยงานใช้วิธีคาดการณ์การสูญเสียกําลังคนด้วยวิธีการนี้เพียงอย่าง
เดียว อาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ซึ่งจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ 

อัตราการสูญเสีย  = 
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เทคนิคที่ 2 ดัชนีการคงที่ของกําลังคน (Manpower Stability Index) ดัชนีการคงที่ของ
กําลังคน หมายถึง จํานวนผู้ที่มีอายุงานในหน่วยงานมากกว่า 1 ปี ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละของจํานวนคนทั้งหมด
ของรอบปีที่แล้ว โดยมีสูตรวิธีการในการคํานวณ คือ  

            จํานวนคนที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี x 100 
           จํานวนคนทั้งหมดในปีที่แล้ว 

การวิเคราะห์ดัชนีการคงท่ีของกําลังคนมีประโยชน์ ช่วยให้หน่วยงานมองเห็นสภาพปัญหาการ
สูญเสียกําลังคนที่แท้จริงและชัดเจนมากย่ิงขึ้น ในการวิเคราะห์เก่ียวกับการสูญเสียกําลังคน หน่วยงานจึงควรใช้
ทั้งวิธีการคํานวณดัชนีการสูญเสีย และวิธีการคํานวณดัชนีคงที่ประกอบกัน 

เทคนิคที่ 3 การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุม่ (Cohort Analysis) เป็นคําที่ใช้เรียกวิธีการวิเคราะห์
อุปทานกําลังคน ที่มุ่งศึกษาปัญหาเก่ียวกับการสูญเสียกําลังคนเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินการ อาจแบ่งกลุ่มของกําลังคนหรือทรัพยากรบุคคลขององค์การออกเป็นกลุ่มๆ ตามช่วงระยะเวลาที่เข้า
มาอยู่กับองค์การ หรือบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการ และติดตามดูว่าในช่วงเวลาต่างๆ มีอัตราการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลหรือข้าราชการในกลุ่มต่างๆ น้ันเป็นอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหากลุ่มและช่วงเวลาที่ควร
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ กลุ่มหรือช่วงเวลาที่มีอัตราการสูญเสียกําลังคนสูงหรือตํ่ามากเป็นพิเศษ หลังจากน้ัน            
ก็จะศึกษาหาสาเหตุที่ทําให้กลุ่มคนหรือช่วงระยะเวลาที่มีอัตราการสูญเสียกําลังคนที่ต่างกันกับกลุ่มคนอ่ืนหรือ
ช่วงระยะเวลาอ่ืน 

เทคนิคที่ 4 การวิเคราะห์อัตราคงเหลือ (Survival Rate) มีขั้นตอนสําคัญๆ ดังต่อไปน้ี 
4.1) หาอัตราคงเหลือของกําลังคน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ  

4.1.1) กําหนดช่วงเวลาที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกําลังคนหรือข้าราชการของหน่วยงาน
ออกเป็นกลุ่ม โดยกําหนดให้มีกลุ่มเริ่มต้น และกลุ่มสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.2) กําหนดระยะเวลาการติดตามการดํารงอยู่ของกําลังคนหรือข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย 
4.1.3) รวบรวมข้อมูลจํานวนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุในแต่ละกลุ่มและจํานวน

กําลังคนหรือข้าราชการในแต่ละกลุ่มที่ยังคงเหลืออยู่ 
4.1.4) คิดคํานวณหาอัตราคงเหลือ และอัตราคงเหลือเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา โดยการนํา

จํานวนกําลังคนหรือข้าราชการท่ีเหลืออยู่ในแต่ละช่วงเวลา หารด้วยจํานวนกําลังคนหรือข้าราชการแรกเริ่มของกลุ่ม 
4.2) คาดการณ์อุปทานกําลังคนของหน่วยงาน โดยนําอัตราคงเหลือเฉลี่ยคูณกับจํานวนกําลังคน

หรือจํานวนข้าราชการท่ีวางแผนไว้ว่าจะสรรหาและบรรจุเข้ามาใหม่ 
เทคนิคที่ 5 ดัชนีฮาล์ฟ ไลฟ์ (Half-Life Index) ซึ่งไม่มีการกําหนดระยะเวลาของการติดตาม 

แต่กําหนดว่าจะติดตามการสูญเสียของคนในแต่ละรุ่น จนกระทั่งจํานวนคนในแต่ละรุ่นน้ันมีจํานวนลดลงและ               
มีอัตราเฉลี่ยของจํานวนกําลังคนคงเหลือที่เป็นจุดวิกฤติ เช่น 50% ของจํานวนคนซึ่งเป็นกลุ่มที่ศึกษาจุดวิกฤติน้ี
อาจเปล่ียนไปตามความต้องของหน่วยงาน เช่น 30% หรือ 70% ก็ได้ ซึ่งความยุ่งยากในการใช้ Half-Life 
Index คือ กว่าจะถึงระยะเวลาที่ขนาดของกําลังคนของกลุ่มที่ศึกษาจะลดลงจนถึงจุดวิกฤติ อาจเป็นระยะ
เวลานานนับสิบปี หรือบางคร้ังขนาดของกําลังคนของกลุ่มอาจจะไม่ลดลงจนถึงจุดวิกฤติที่กําหนดไว้เลยก็ได้ 

เทคนิคที่ 6 การวิเคราะห์โครงสร้างอายุของกําลังคน (Aging Analysis) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับอายุของบุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษาอายุเฉลี่ย การกระจายของกําลังคนในช่วงอายุต่างๆ 
และแนวโน้มการเกษียณอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกําลังคนในหน่วยงานว่ามีโครงสร้าง

อัตราการคงที่ของกําลังคน  =
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อายุในลักษณะใด และเพื่อวิเคราะห์ว่าลักษณะของการกระจายของกําลังคนตามช่วงอายุต่างๆ น้ันจะส่งผล
กระทบอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เทคนิคที่ 7 การวิเคราะห์การเลื่อนตําแหน่ง (Promotion Analysis) เป็นการศึกษารูปแบบ 
การเลื่อนตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหน่ึง และนํามาวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ว่า             
การเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรในหน่วยงานจะมีผลกระทบต่อกําลังคนของหน่วยงานอย่างไร โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

7.1) นําผลการวิเคราะห์การเลื่อนตําแหน่งมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างด้านอายุ (ตัว) และอายุ
งานหรืออายุราชการของกําลังคนที่มีอยู่ และที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต โดยมีสมมุติฐานว่า ถ้ารูปแบบการเลื่อน
ตําแหน่งของกําลังคนในอดีตยังคงเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปแล้ว หน่วยงานจะมีปัญหาเก่ียวกับการ
เลื่อนตําแหน่งอย่างไร เมื่อหน่วยงานคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ก็จะสามารถหาทางแก้ไขหรือปรับปรุง
และวางแผนการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

7.2) วิเคราะห์การเลื่อนตําแหน่งโดยเปรียบเทียบระหว่างสายอาชีพ สายงาน หรือสาขาวิชาต่างๆ 
จะทําให้เห็นปัญหาทางก้าวหน้าของกําลังคนในบางกลุ่มอาชีพ สายงาน หรือในบางสาขา และหน่วยงานก็อาจ
หาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

7.3)  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล
ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น นํามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
เตรียมกําลังคนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 

เทคนิคที่ 8 การวิเคราะห์การย้ายสับเปลี่ยนกําลังคน (Rotation Analysis) เป็นเทคนิคใน
การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว (Mobility) ของกําลังคนในหน่วยงาน ซึ่งประเด็นการวิเคราะห์การย้าย
สับเปลี่ยนกําลังคนเก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการสําหรับตําแหน่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน อายุและอายุงานของผู้ได้รับการพิจารณาย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียน คุณสมบัติของบุคลากรที่ได้รับ
การพิจารณา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งเดิม ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ  ซึ่งเทคนิคมี
ประโยชน์คือ 

8.1) ช่วยให้ทราบสัดส่วน ลักษณะหรือรูปแบบการย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังคนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ 

8.2) ช่วยให้ทราบถึงผลกระทบอันเกิดจาการย้ายหรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนที่เกิดขึ้น 
8.3) ทําให้สามารถนําข้อมูลและผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการย้ายหรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

กําลังคนมาใช้ในการเสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนการบริหารกําลังคนของหน่วยงาน โดยเฉพาะการย้ายและ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังคนภายในหน่วยงาน 

8.4) สามารถนําผลมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสําหรับการวางแผนและ
บริหารกําลังคน  

1.5 การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจ ส่วนราชการสามารถวางประเภทของบุคลากร

ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้ กําหนดกรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ                 
ส่วนราชการ ดังน้ี 
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1.5.1 ข้าราชการ : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ             
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี              
ความต่อเน่ืองในการทํางาน 

1.5.2 พนักงานราชการ : ปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มีกําหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนตามความจําเป็นของภารกิจ มีการจ้างงานในระบบสัญญาจ้างและ                 
ต่อสัญญาจ้างได้ 

1.5.3 ลูกจ้างประจํา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ เมื่อปรับใช้ระบบพนักงานราชการ
หรือการจ้างเหมาบริการแทน จึงไม่มีการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่และไม่มีการบรรจุบุคคลในตําแหน่งดังกล่าว 

1.5.4 ลูกจ้างชั่วคราว : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น 

โดยตามแนวทางที่สํานักงาน  ก .พ . กําหนดจะมีสัดส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราวดังต่อไปน้ี 

รูปภาพท่ี 5 กรอบบุคลากรภาครัฐตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 

 

 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมา: สํานักงาน ก.พ. (2556) 

 
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากลักษณะการจ้างงานในภาครัฐพบว่ามีลักษณะงาน ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 

สิทธิประโยชน์ การเลื่อนเงินเดือน คุณสมบัติบางประการ กรอบอัตรากําลัง การสรรหาและเลือกสรร วันเวลา
ทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัย และการสิ้นสุดสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงแนะนํามาตรฐาน
เกณฑ์การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ ตามตารางต่อไปน้ี           
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว 

งานในภารกิจหลัก 
เป็นส่วนใหญ่ 

ในอนาคตจะไม่มี 
การจ้างงานลักษณะ
นี้อีก 

งานในภารกิจหลัก 
10% รอง 50% 
และสนับสนุน 75% 
ของจํานวนท้ังหมด

สําหรับงานท่ีมีระยะ
สั้น/จบในโครงการ 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

ข้อ เกณฑ์การกําหนดประเภท 
ของบุคลากรภาครัฐ 

กรณีใช ่
แนะนําให้กําหนดเป็น: 

กรณีไม่ใช ่
แนะนําให้กําหนดเป็น: 

1 เป็นภารกิจหลัก หรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักขององค์กร 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานราชการ (หากไม่
ติดขัดในเรื่องขอ้กฎหมาย) 

1. พนักงานราชการ 
2. ลูกจ้างชั่วคราว 

2 มีผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
และนโยบายขององค์กรในระยะ
ยาว 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานราชการ (พรอ้มวาง
แผนการทดแทนเมื่อครบสัญญา) 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 
2. จ้างดําเนินการ 
(Outsourcing) 

3 มีผลต่อเป้าหมายเชิงนโยบายที่มี
กรอบเวลาเริ่มต้น -ส้ินสุดในการ
ดําเนินการที่ชัดเจน  

1. พนักงานราชการ 
2. ลูกจ้างชั่วคราว 
3. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 

1. ข้าราชการ (หากเป็น
เป้าหมาย ทีต่่อเนื่องและ
ดําเนินการในระยะยาว) 

4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัมพันธ์กับ
ภารกิจหลักขององค์กร 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานราชการ  

1. ลูกจ้างชั่วคราว 

5 ต้องการกําหนดระดับของบริการ 
(Service Level) ที่ชัดเจน เช่น เวลา
เสร็จส้ิน สัดส่วนความผิดพลาด ฯลฯ 

1. จ้างดําเนินการ(Outsourcing) 
2. พนักงานราชการ 
3. ลูกจ้างชั่วคราว 

1. ข้าราชการ 

6 องค์กรขาดแคลนบุคลากรในงานหลัก 
(Core functions) และต้องการทุ่มเท
ทรัพยากรไปในงานหลักแทน 

ให้กําหนดบุคลากรในภารกิจรอง-
ภารกิจสนับสนุนเป็นพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว 

เกล่ียโอนอัตรากําลังให้ 
หน่วยงานที่ขาดแคลนแทน 

7 ปัจจุบันมีองค์กร หรือหน่วยงานใน
ภาครัฐที่ใช้บุคลากรประเภทอ่ืนแทน
ข้าราชการเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว

1. พนักงานราชการ 
2. ลูกจ้างชั่วคราว 

1. ข้าราชการ 

8 ต้นทุนการจ้างในระยะยาวของ
ข้าราชการคุ้มค่ากว่า 

1. ข้าราชการ 1. พนักงานราชการ 
2. ลูกจ้างชั่วคราว 

9 เป็นงานทีต่้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ มีประสบการณจ์ากภายนอก 
เป็นที่ยอมรับในวงการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 
(เป็นรายโครงการ-กิจกรรม) 
2. พนักงานราชการ (เชี่ยวชาญ
เฉพาะ , เชี่ยวชาญพิเศษ) 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 

10 เป็นงานในลักษณะโครงการ หรือ
งานเร่งด่วนที่มีความสําคัญและไม่
อาจหาบุคลากรจากภายในได้ 

1. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 
(เป็นรายโครงการ-กิจกรรม) 
2. พนักงานราชการ 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 

11 เป็นงานที่ต้องดําเนินการเป็นช่วง-
ฤดูกาลที่ ชัด เจน  เช่น  ทุกๆ  4 ปี 
ทุกๆ 5 ปี เป็นต้น 

1. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 
(เป็นรายโครงการ-กิจกรรม) 
2. พนักงานราชการ 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 

12 เป็นงานที่ ต้ องดํ าเนินการอย่าง
สม่ําเสมอและติดต่อกันในระยะยาว
เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานราชการ (พรอ้มวาง
แผนการทดแทนเมื่อครบสัญญา) 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 
2. จ้างดําเนินการ 
(Outsourcing) 
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ข้อ เกณฑ์การกําหนดประเภท 
ของบุคลากรภาครัฐ 

กรณีใช ่
แนะนําให้กําหนดเป็น: 

กรณีไม่ใช ่
แนะนําให้กําหนดเป็น: 

13 เป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่จําเป็นในระยะยาวแก่
องค์กร 

1. ข้าราชการ 
 

1. ลูกจ้างชั่วคราว 

14 เป็นงานที่สามารถหาผู้ดําเนินการ
แทนในตลาดได ้(Availability of 
outsourcing service) 

1. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 
 
 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานราชการ 
3. ลูกจ้างชั่วคราว 

15 เป็นงานที่สามารถกําหนดกรอบการ
ดําเนินการหรือสัญญาการจ้างงานได้
อย่างชัดเจน 

1. จ้างดําเนินการ (Outsourcing) 
2. พนักงานราชการ 

1. ข้าราชการ (ในกรณีทีเ่ป็น
ภารกิจหลัก) 
2. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารกิจ
สนับสนุน) 

เมื่อตอบเงื่อนไขทั้ง 15 ข้อแล้ว จะเห็นแนวโน้มว่างานดังกล่าวควรพิจารณากําหนดเป็นบุคลากรภาครัฐในประเภท
ใด หรือสามารถใช้ตารางด้านล่างเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการพิจารณากําหนดประเภทอย่างเหมาะสม ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 เงื่อนไขเกณฑ์การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

นอกจากน้ันในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐนอกจากจะพิจารณาตามลักษณะ และคุณสมบัติข้างต้นแล้ว 
ให้คํานึงถึงภารกิจและประเภทงานของหน่วยงานตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3 แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

ภารกิจ แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

ภารกิจหลัก ควรพิจารณากําหนดเป็นข้าราชการทั้งหมด / หรือเกือบทั้งหมดตามแนวคิดที่ว่าภาครัฐ
ควรปฏิบัติงานที่สําคัญ 

ภารกิจรอง ควรพิจารณากําหนดให้เป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นบุคลากรภาครัฐ
ประเภทอ่ืนๆ 

ภารกิจสนบัสนุน ควรพิจารณากําหนดให้เป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นบุคลากรภาครัฐ
ประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีควรทบทวนปรับตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงานสนับสนุนที่ว่างไปใช้
การจ้างพนักงานราชการหรือการจ้างเหมาบริการแทน 

 
 

กรณีของแต่ละเง่ือนไข ประเภทของบคุลากรภาครัฐที่เหมาะสม 
ตอบใช่ในข้อ 1, 2, 4, 8, 12, 13 หากตอบใช่มากกว่า 50% ควรกําหนดเป็นข้าราชการ 
ตอบใช่ในข้อ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 หากตอบใช่มากกว่า 50% ควรกําหนดเป็นพนักงานราชการ
ตอบใช่ในข้อ 5, 9, 10, 11, 14, 15 หากตอบใช่มากกว่า 50% ควรพิจารณาจ้าง Outsourcing 

ตอบไม่ใช่ในขอ้ 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 หากตอบไม่ใช่มากกว่า 50% ควรกําหนดเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
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2. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
สํานักงาน ก.พ. (2562) ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีมติ

เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการ 
ได้แก่ (1) มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ (2) มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 
รวมท้ังแนวทางการนํามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ส่วนราชการและองค์กร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ทิศทาง 
นโยบายการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

หลักการ 
1) กําลังคนภาครัฐมีจํานวนและขนาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ โครงสร้าง               

ส่วนราชการ ตอบสนองต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการสาธารณะท่ีสําคัญให้แก่ประชาชนและ
พร้อมผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ  

2) ภาครัฐสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีผลผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

3) การบริหารกําลังคนภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสมกับบาทบาทภารกิจรูปแบบ
การบริหารราชการของส่วนราชการ และสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคล  

4) มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กําลังคน (Workforce Audit) ของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมาย 
1) ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร มีกําลังคนทั้งประเภทและจํานวนที่เหมาะสม

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการผลักดัน
ภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร สามารถบริหารกําลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า โดยมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับขนาด โครงสร้าง รูปแบบการบริหารราชการ และไม่ส่งผล
ต่อภาระผูกพันด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว 

3) ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร มีการรายงานผลการใช้กําลังคนทุกประเภทอย่าง
ต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อการใช้กําลังคนที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ขอบเขตการดําเนนิการ 
ครอบคลุมการบริหารกําลังคนภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหารที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ประเภทงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน 

ระยะเวลาการดําเนนิการ 
ใช้สําหรับการบริหารอัตรากําลังของส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. 
กําหนด โดยมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือจนกว่า            
จะออกมาตรการฉบับใหม่มาใช้บังคับแทน จึงจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการฉบับน้ี 

กลไกการบริหารอัตรากําลัง 
เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังตามมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดกลไกการบริหาร

อัตรากําลังของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร ดังน้ี 
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1) คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการ
กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการดําเนินการด้านกําลังคนภาครัฐ กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขการจัดสรรและยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ หรืออัตราว่างกรณีอ่ืน 
การพิจารณาเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ การยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างลงจากผลการเกษียณอายุและ
อัตราที่ว่างระหว่างปี รวมถึงการยกเว้นอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างลงในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น หรือแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2) อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง สําหรับส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่บริหาร
อัตรากําลังข้าราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรม แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด  

3) องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ทําหน้าที่บริหารอัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการตํารวจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด  

4) ส่วนราชการ ทําหน้าที่บริหารอัตรากําลังตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด 
และรายงานผลการดําเนินการบริหารอัตรากําลัง รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง/องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล และ คปร.ทราบ เพ่ือนําไปปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไป  

รูปแบบการบริหารอัตรากําลัง 
มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการและองค์กรกลาง

บริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง มีแนวทางการบริหารจัดการอัตรากําลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว ตลอดจนผลักดันให้ส่วนราชการและหน่วยงานใช้อัตรากําลังในการปฏิบัติงาน
หลากหลายประเภท ไม่เฉพาะแต่ข้าราชการเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งเน้นให้กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการ ดังน้ี 

มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์  
มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 

2.1 มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ 
กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด                

ฝ่ายบริหารเตรียมการวางแผนการบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้น
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ให้ความสําคัญกับการบริหารและพัฒนากําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ (จํานวน
และความเหมาะสมกับภารกิจ) และเชิงคุณภาพ (การใช้อัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า) เพ่ือให้กําลังคน
ภาครัฐในฝ่ายพลเรือนมีขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ตลอดจนมุ่งเน้นการใช้กําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กําหนด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 

2.1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนทั้งการใช้อัตราข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้าง ตลอดจนการจ้างงานรูปแบบอ่ืนเพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ 
1) เป้าหมาย  

1.1) ภาครัฐมีกําลังคนในภาพรวมรวมทั้งประเภทและขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของส่วนราชการตามภารกิจหลัก นโยบายสําคัญ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2) ส่วนราชการมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลัง ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว และการจ้างงานลักษณะอ่ืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการบริหาร
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของภาครัฐ 

2) ผลผลิต  
2.1) รายงานผลการประเมินสถานภาพกําลังคนของส่วนราชการและข้อเสนอแนะเพื่อการ

บริหารจัดการประจําปี 
2.2) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพ่ือรองรับการบริหารอัตรากําลังสําหรับการ

ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี 
2.3) การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่ ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของแต่ละ

ปีงบประมาณมีจํานวนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามผลการทดแทนอัตราเกษียณอายุที่ว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  
2.1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน 

มุ่งเน้นการตรวจสอบการใช้กําลังคนทั้งอัตราต้ังใหม่และอัตราว่างของส่วนราชการ 
1) เป้าหมาย  

1.1) ส่วนราชการนําอัตรากําลังไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามภารกิจ
ของส่วนราชการและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2) คปร. มีกลไกในการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากําลังของส่วนราชการอย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถผลักดันให้ส่วนราชการใช้กําลังคนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2) ผลผลิต  
2.1) รายงานผลการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลในอัตราข้าราชการต้ังใหม่ที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติของส่วนราชการประจําปี (ปีละ 1 ครั้ง) 
2.2) รายงานการใช้อัตราข้าราชการประจําปี (ข้อมูลอัตราว่างและข้อมูลการบริหารอัตราว่าง 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน)  
2.1.3 กลยุทธ์การพัฒนาข้อสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกําลังคน 

มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนําระบบสารสนเทศกําลังคนมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและวางแผนกําลังคน 
1) เป้าหมาย  

1.1) ส่วนราชการพัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลกําลังให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
โดยสามารถเช่ือมโยงกับระบบต่าง ๆ และรายงานผลด้านกําลังคนได้อย่างถูกต้อง 

1.2) ส่วนราชการนําระบบสารสนเทศกําลังคนมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและวางแผน
กําลังคน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ผลผลิต  
2.1) รายงานกําลังคนภาครัฐประจําปี  

2.2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 
มาตรการน้ี ต้ังอยู่บนแนวคิดที่ว่า ส่วนราชการและหน่วยงานในฝ่ายพลเรือนมีแนวทางบริหาร

อัตรากําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้             
ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
การปรับลดอัตรากําลังข้าราชการโดยการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน การบริหารอัตรา
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ลูกจ้างประจํา การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ตลอดจนกําหนดแนวทางการบริหารอัตราข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารจัดการอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

2.2.1 หลักการบริหารอัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม 
1) อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง และองค์กรกลางบริหาร

ทรัพยากรบุคคล บริหารอัตราข้าราชการท่ี ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วนราชการ                 
ในสังกัดกระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนให้ส่วนราชการ       
ในสังกัด โดยการจัดสรรคืนเป็นอัตราข้าราชการหรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ขึ้นอยู่
กับความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภท 

2) ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่มี
ความจําเป็นอย่างย่ิงและหากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของภาครัฐตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

2.2.2 วิธีการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ 
1) การจัดสรร/เกลี่ยอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่าง

จากผลการเกษียณอายุคืนให้แก่ส่วนราชการเดิม หรือส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ได้ตามความจําเป็นของภารกิจ 
2) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้จัดสรร

เป็นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการคืนให้แก่ส่วนราชการเดิมในสังกัดกระทรวง ตามจํานวนที่ต้องทดแทนและ        
ให้ยุบเลิกอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุน้ัน หรืออัตราว่างอ่ืนที่ส่วนราชการนํามายุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ 

3) การขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความจําเป็นต้องใช้อัตรากําลังเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากภารกิจ
สําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความเช่ือมั่น
ของชาติในระดับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือส่งผลต่อบทบาทท่าทีของประเทศไทยในเวทีโลก 

4) การบริหารอัตราข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดสรรอัตราว่างเพ่ือการ
บริหารจัดการภายในส่วนราชการ ไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงกรณีที่ส่วนราชการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด 

5) หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลัง 
“อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ”หมายถึง ตําแหน่งที่ว่างจากผลการ

เกษียณอายุของส่วนราชการในปีงบประมาณนั้น หรือตําแหน่งว่างอ่ืนที่ส่วนราชการเห็นสมควรยุบเลิกแทน
ตําแหน่งเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ันๆ และหมายรวมถึงกรณีตําแหน่งข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ัน แต่มีเหตุต้องออกจากราชการก่อนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุราชการ เช่น ตาย 
ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัยหรือเหตุอ่ืน เป็นต้น ให้ถือว่าตําแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้น้ันครองอยู่เดิม           
ก่อนออกจากราชการ เป็นตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการที่ ต้องนํามาพิจารณาจัดสรร               
เมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ันด้วย แต่ไม่รวมถึงกรณีข้าราชการท่ีครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณใด          
แต่ได้รับการต่ออายุราชการในปีงบประมาณนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังของอัตราข้าราชการที่ว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการ มีดังน้ี  

5.1) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5.2) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผล

การเกษียณอายุข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
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5.1) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5.1.1) หลักเกณฑ์และวิธีการ 

(1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้จัดสรรอัตรา
ข้าราชการที่ ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบริหาร
อัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที  

(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ดําเนินการจัดสรรอัตรา
ข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุ ตามขนาดส่วนราชการ ดังน้ี 

(2.1) ส่วนราชการขนาดเล็ก ที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้จัดสรร
คืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 95 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่ง
ประเภททั่วไป และให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) คืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 5 

ยกเว้น เฉพาะกรณีส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 300 อัตรา           
ให้จัดสรรคืนสว่นราชการเดิมทั้งหมดร้อยละ 100 ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

(2.2) ส่วนราชการขนาดกลาง ที่มีอัตราข้าราชการ ต้ังแต่ 1,001 - 5,000 อัตรา  
(2.2.1) ให้จัดสรรคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 70  
(2.2.2) ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) คืน             

ส่วนราชการเดิม ร้อยละ 10 
(2.2.3) ให้ อ .ก .พ . กระทรวง จัดสรรส่วนที่ เหลือ ร้อยละ 20 คืนให้                

ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเป็นของภารกิจ 
(2.3) ส่วนราชการขนาดใหญ่ ที่มีอัตราข้าราชการ ต้ังแต่ 5,001 อัตรา ขึ้นไป  

(2.3.1) ให้จัดสรรคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 60  
(2.3.2) ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) คืน                 

ส่วนราชการเดิม ร้อยละ 15 
(2.3.3) ให้ อ .ก .พ . กระทรวง จัดสรรส่วนที่ เหลือ ร้อยละ 25 คืนให้          

ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเป็นของภารกิจ 
ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถแจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณ

น้ันๆ หรือนําอัตราว่างอ่ืนที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความจําเป็น แต่จะต้องไม่นํา
ตําแหน่งที่ คปร. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ได้กําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งเป็นการเฉพาะมายุบเลิก โดยจะต้อง
แจ้งอัตราว่างครบตามจํานวนตําแหน่งเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ เสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด 
ตารางที่ 4 สรปุหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ขนาดส่วนราชการ 
/จํานวนตําแหน่ง (อัตรา) คืนทนัท ี ทดแทน อ.ก.พ. กระทรวงจัดสรร

ขนาดเล็ก ไม่เกิน 300 100 % - - 
301 - 1,000 95 % 5 % - 

ขนาดกลาง 1,001 - 5,000 70 % 10 % 20 % 

ขนาดใหญ่ 5,001 ขึ้นไป 60 % 15 % 25 % 
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5.1.2) เงื่อนไขการพิจารณา 
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ หรือ

อัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิก หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยจัดลําดับความสําคัญตามลักษณะ
ของภารกิจ ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ ดังน้ี  

(1) ลักษณะของภารกิจ 
(1.1) ภารกิจหลักของส่วนราชการที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย

สําคัญของรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหาด้านใดด้านหน่ึงในระยะเร่งด่วน หรือเป็นภารกิจสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์                
ในแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท หรือยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องเร่งรัดการดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(1.2) ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1.3) ภารกิจที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือการพัฒนาระบบราชการ 
(1.4) ภารกิจที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ 

(2) แนวทางการจําแนกตําแหน่งและการใช้กําลังคนตามภารกิจ 
(2.1) ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ 

(2.1.1) เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของ              
ส่วนราชการที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และการปฏิบัติภารกิจน้ันส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

(2.1.2) เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ หรือ 
(2.1.3) เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดให้

ต้องใช้ข้าราชการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมิได้ให้อํานาจในการแต่งต้ังบุคลากร
ประเภทอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจส่งผลต่อการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

(2.2) ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ 
(2.2.1) เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical 

Support) เช่น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งาน
วิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานของตําแหน่งจําเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานควบคู่กับตําแหน่งในสายงานหลักที่เป็นภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายที่กําหนด หรือ  

(2.2.2) เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงานเป็นงานประจํา
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration Support) โดยรวมของส่วนราชการ เช่น งาน
อํานวยการและประสานราชการ งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น  

(3) การใช้กําลังคนตามภารกิจ 
การใช้กําลังคนในแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

ของส่วนราชการ เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ              
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน คปร. ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 5 การใช้กําลังคนตามภารกิจ 

การจําแนกภารกิจของส่วนราชการ กรอบการใช้กําลังคนภาครัฐ 
1. ภารกิจหลัก 

เป็นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
งานท่ีทําเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร หรือเป็นงานหลักตาม
บทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน ท่ีจําเป็นต้อง
ดําเนินการ เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ข้าราชการ ร้อยละ 90 - 100 
• พนักงานราชการ           ร้อยละ 0 - 10 
• ลูกจ้างชั่วคราว 
• ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
• Outsourcing 
• Contract out  

2. ภารกิจสนับสนุน 
2.1 เป็ น ง าน ส นั บ ส นุ น ท า ง วิ ช าก า ร  (Technical 

Support) เช่น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ
หรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพ
เฉพาะด้าน งานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ท่ีงานนั้นทําเพ่ือ
สนับสนุนให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยทําเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเพ่ือการพัฒนางานทาง
วิชาการ หรืองานเทคนิคเฉพาะด้านท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ของตําแหน่งตามภารกิจหลัก   

• ข้าราชการ ร้อยละ 50 - 75 
• พนักงานราชการ           ร้อยละ 25 - 50 
• ลูกจ้างชั่วคราว 
• ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
• Outsourcing 
• Contract out  

2.2 เป็นงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Administration Support) ของหน่วยงาน  เช่น 
งานอํานวยการและประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งาน
ธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล  งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น 
ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด 

• ข้าราชการ ร้อยละ 20 - 25 
• พนักงานราชการ           ร้อยละ 75 - 80 
• ลูกจ้างชั่วคราว 
• ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
• Outsourcing 
• Contract out  

5.1.3) แนวทางการเกลี่ยอัตรากําลัง 
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยอัตรากําลังตามแนวทาง ดังน้ี  
(1) กรณีจัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิม

ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้จัดสรรคืนตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับของตําแหน่งที่ส่วนราชการแจ้งเป็น
อัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุทุกกรณี 

(2) กรณีการเกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุจากส่วนราชการหนึ่งไปยัง
อีก ส่วนราชการหน่ึง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการหน่ึง
ไปให้ส่วนราชการอ่ืนในกระทรวงได้ตามที่มีคําขอรับการจัดสรร โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามคําขอ
ของส่วนราชการ ให้กําหนดตําแหน่งประเภท สาย และระดับในลักษณะกรอบระดับตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด และให้กําหนดอัตราเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุของตําแหน่ง
ระดับตํ่าสุดของกรอบระดับตําแหน่งพร้อมทั้งให้ยุบเลิกอัตราว่างที่เกษียณอายุหรืออัตราว่างอ่ืนที่ส่วนราชการ
นํามายุบเลิกแทนของส่วนราชการที่เกลี่ยอัตราว่างไปให้ส่วนราชการอ่ืน 

(3) กรณีการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการคืนส่วนราชการเดิม เมื่อส่วนราชการพิจารณาเลือกตําแหน่งเกษียณอายุที่จะ

- ท้องถ่ิน  
- เอกชน 
- PO 

- ท้องถ่ิน  
- เอกชน 
- PO 

- ท้องถ่ิน  
- เอกชน 
- PO 
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ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ส่วนราชการ/ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ต้องจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเสนอ คพร. อนุมัติ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จะเป็นผู้ตอบมติอนุมัติการ
จัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ โดยจะจัดสรรคืนเป็นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ประเภท และ
ลักษณะงาน ตามกลุ่มงานของพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ           
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการคืนในส่วนราชการเดิมตามจํานวนร้อยละที่ คปร. กําหนด โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณน้ันๆ โดยส่วนราชการจะกําหนดเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานใดน้ัน จะต้องคํานึงถึงลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของบุคคลที่จะจ้างตามประเภทและกลุ่มงานของพนักงานราชการเป็นสําคัญ ส่วนการ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนระดับแรกบรรจุของแต่ละกลุ่มงาน 

ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อัตราค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

5.2) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

5.2.1) แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 

(1) การกําหนดจํานวนพนักงานราชการ ให้ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณ 1 อัตรา 
ต่ออัตราพนักงานราชการ 1 อัตรา (1:1) โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการให้เป็นไปตามประกาศ 
คพร. เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

(2) การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดตามประเภทและลักษณะงาน
ตามกลุ่มงานของพนักงานราชการ โดยให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  

(3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจ้าง ให้มีระยะเวลาการจ้างได้ไม่เกินกว่าระยะเวลา
ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ปี ที่ คพร. อนุมัติ โดยไม่นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการที่เป็นกรอบปกติ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างในแต่ละรอบให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาท 
ภารกิจ และความจําเป็นของการใช้อัตรากําลังพนักงานราชการดังกล่าว เสนอ คพร. พิจารณาต่อไป 

5.2.2) ให้สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมกรณีทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการได้ทันที ยกเว้น
กรณีที่คําขอไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดให้เสนอ อ.คพร. และ คพร. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งน้ี ให้
รายงานผลการดําเนินการให้ อ.คพร. และ คพร. ทราบทุกปี 

5.2.3) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการขอทาํความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้แก่             
ส่วนราชการไม่เกินจํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงานท่ี คพร. มีมติอนุมัติ โดยให้ได้รับ
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณสําหรับกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ในปีงบประมาณ
ถัดไปให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาใช้สําหรับการ
จ้างพนักงานเพ่ิมเติมตามแนวทางที่กําหนด 
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3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25511  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 กําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

3.1.1 ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 

3.1.2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม และ
ตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

3.1.3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามท่ี 
ก.พ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งน้ัน 

3.1.4 ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชการ ทั้งน้ี ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

โดยมาตรา 46 ได้กําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังน้ี  
1) ตําแหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ ได้แก่  

1.1) ระดับต้น และ 
1.2) ระดับสูง 

2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มี 2 ระดับ ได้แก่  
2.1) ระดับต้น และ 
2.2) ระดับสูง 

3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ ได้แก่  
3.1) ระดับปฏิบัติการ  
3.2) ระดับชํานาญการ  
3.3) ระดับชํานาญการพิเศษ  
3.4) ระดับเช่ียวชาญ และ 
3.5) ระดับทรงคุณวุฒิ 

4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป มี 4 ระดับ ได้แก่  
4.1) ระดับปฏิบัติงาน  
4.2) ระดับชํานาญงาน  
4.3) ระดับอาวุโส และ 
4.4) ระดับทักษะพิเศษ 

และมาตรา 47 บัญญัติว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด 
และเป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด โดยต้องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา 48 

 
 
 

      
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 /ตอนท่ี 22 ก/25 มกราคม 2551 
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3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25472 และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหาร

ระบบพนักงานราชการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้ส่วนราชการ และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน  
โดยได้กําหนดพนักงานราชการเป็น 2  ประเภท  

3.2.1 พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานประจําทั่วไปด้านงานบริการ งานเทคนิค 
งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

3.2.2 พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
สูงมากเป็นพิเศษ ในงานที่มีความสําคัญมาก หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ทั้งน้ี ได้จําแนกกลุ่มงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเป็น 6 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มงานบริการ  
2) กลุ่มงานเทคนิค 
3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
5) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และ 
6) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงได้ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งตาม
ประกาศได้กําหนดตําแหน่งตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานตามประเภทพนักงานราชการ 
สรุปได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547 
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ตารางท่ี 6 การกําหนดตําแหน่งตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานตามประเภทพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการ/ 

กลุ่มงาน ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ 

พนักงานราชการท่ัวไป 
1) กลุ่มงานบริการ  

 
- งานปฏิบัติระดับต้น ไม่ซับซ้อน มีข้ันตอน
ปฏิบัติไว้ชัดเจน  
- ไม่ใช้ทักษะเฉพาะด้าน 
- มีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้ตามลักษณะงาน 
- มี ก ารแก้ ไขปั ญ หาและการตัดสิ น ใจ  
ท่ีไม่ยุ่งยาก 

 
- วุฒิการศึกษา ม.3/ม.ศ.3/ม.6 
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส./             
อนุปริญญาฯ 

2) กลุ่มงานเทคนิค  
2.1) กลุ่มงานเทคนิค

ท่ัวไป  

 
- ใช้ความรู้ทางเทคนิค 
- มีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้ตามลักษณะงาน 
- ใช้ทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค/ทักษะ
เฉพาะ 

 
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส./          
อนุปริญญาฯ หรือ 
- มีทักษะไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 

2.2) กลุ่มงานเทคนิค
พิเศษ  

- ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะ
พิเศษ ประสบการณ์ และความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน 
- มีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้ตามลักษณะงาน 
- ใช้ทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาด้วย
ความชํานาญ 

- วุฒิการศึกษา ปวช. รวมประสบการณ์       
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 
- วุฒิการศึกษา ปวท. รวมประสบการณ์        
ไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ 
- วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญาฯ รวม
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี รวมประสบการณ์        
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
- งาน ท่ี ใช้ ทั กษะเฉพาะบุ คคล ท่ี ไม่ผ่ าน
การศึกษานอกระบบ ผู้นั้นจะต้องมีทักษะ
ความชํานาญในงานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

3) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป - ลักษณะเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ หรือ
ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่
จําเป็นต้องใช้ผู้ท่ีมีความรู้ระดับปริญญา 

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ป.ตรี  

4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ - มี วุฒิ เฉพ าะทาง  และลั กษณ ะงาน มี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน/วุฒิขาด
แคลน/วุฒิทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ป.ตรี 
- ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ /
ประกาศนียบัตรรับรองในสาขาวิชาชีพ  

5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ - งานพัฒนาเชิงระบบท่ีต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ  
- ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ประสบการณ์  15 ปี หรือ 
- วุฒิการศึกษา ป.โท  ประสบการณ์ 12 ปี หรือ 
- วุฒิการศึกษา ป.เอก ประสบการณ์ 10 ปี หรือ 
- ประสบการณ์ในงานไม่ตํ่ากว่า 15 ปี และ 
มีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการนั้น 

พนักงานราชการพิเศษ 
6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

- งานท่ีใช้ความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษใน
ระดับท่ัวไป ระดับประเทศ ระดับสากล 
- โครงการสําคัญเร่งด่วน มีเป้าหมายชัดเจน 
และระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน 
- ไม่อาจสรรหาบุคลากรได้จากภายใน
หน่วยงาน 

- ส่วนราชการกําหนดคุณ วุฒิ การศึกษา 
ประสบการณ์ และผลงานตามระดับความ
เชี่ ยวชาญ พิ เศษ  3 ระดับ  (ระดับสากล 
ระดับประเทศ และระดับท่ัวไป) 
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ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้มอบอํานาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการ
กําลังคนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกําหนดชื่อตําแหน่งได้เองภายใต้ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนดช่ือตําแหน่งพนักงานราชการให้มีความสอดคล้องกับ          
ช่ือตําแหน่งข้าราชการ โดยคํานึงถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติและภารกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งตามกลุ่มงาน ดังน้ี    
(วันวิษา ชมภูวิเศษ และ ไตรเทพ ณรงค์อินทร์, 2560)  
ตารางท่ี 7 การกําหนดกลุ่มงานและชื่อตําแหน่งพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มงาน ชื่อตําแหน่งพนักงานราชการ 
1. เช่ียวชาญเฉพาะ ผู้เช่ียวชาญ...... หรือ ช่ือตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 
2. วิชาชีพเฉพาะ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร  

หรือช่ือตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 
3. บริหารทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่-

ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์-
นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร บรรณารักษ์ 
หรือช่ือตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

4. เทคนิคทั่วไป เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสถิติ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  
นายช่างเขียนแบบ นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า 
หรือช่ือตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

5. บริการ พนักงานประจําห้องทดลอง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
พนักงานห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทดลอง คนงานห้องทดลอง เจ้าพนักงาน-
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานเผยแพร่ 
หรือช่ือตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 
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4. วิสัยทศัน์ พันธกิจ ภารกิจและโครงสร้างของกรมปศสุตัว์ 
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

กองแผนงาน (2560) แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561 - 2565 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ไว้ดังน้ี  

4.1.1 วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรช้ันนําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก” 

4.1.2 พันธกิจ 
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (ครอบคลุมทั้งบุคลากรกรม เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ 

และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างแข็งแกร่ง 

2) พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ
เครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเช่ือมโยงข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาเพ่ือตอบสนองการใช้งานสําหรับการปศุสัตว์และเพ่ืองานปศุสัตว์ 

4) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์
ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาด 

5) ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับการปรับบทบาทองค์การ
และการนําองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การช้ันนํา และเป็นองค์การนําการขับเคลื่อนปศุสัตว์ 

6) มุ่งประสานความร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์
สาขาปศุสัตว์ แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรับในตลาดใหม่ ร่วมกับบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และอาสาปศุสัตว์ 

4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรด้านการ             

ปศุสัตว์มุ่งสู่สากล มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมท้ังมี
ความเช่ียวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Smart 
Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การช้ันนําและเป็นองค์การที่นําการขับเคล่ือนการปศุสัตว์
ไทย เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมกับการคิดค้น พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อมผลักดัน
การปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจํากัดในเวทีโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์การ และสถาบัน
เกษตรกร มุ่งส่งเสริมและถ่ายทอดทักษะตลอดจนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เพ่ือสร้างความม่ันคงและมั่งคั่ง         
ทางเศรษฐกิจให้กับอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรท่ีมีที่ดินทํากินน้อย และเกษตรกร
ขนาดกลางท่ีมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองความต้องการในเชิงพ้ืนที่ (Area approach) สนับสนุน
การสร้างคุณค่าและความสําคัญของอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ไทยเพ่ือก่อเกิดเกษตรรายใหม่ และรักษาไว้        
ซึ่งเกษตรกรรายเดิม ส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความสําคัญกับการสร้างฐานความรู้ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ พัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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และสนับสนุนแนวทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชน อันจะเป็นรากฐานสําคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืนในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร             
มีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มและจากการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมเผชิญปัจจัยเสี่ยงอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ย่ังยืนและแข่งขันได้
อย่างไร้ขีดจํากัด เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสินค้าและผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจนปรับฐาน
การผลิตให้สามารถตอบสนองกับโอกาสทางการค้าที่ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและมูลค่า
ทางการค้า ต้ังแต่ตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และตลาดโลก ภายใต้การมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุน            
การผลิต สนับสนุนการทําปศุสัตว์อินทรีย์ และยกระดับการปศุสตัว์ของไทยให้ได้มาตรฐานสากลในทุกมิติ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าปศุสัตว์ ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ ที่มี
ควบคู่กับการสร้างตราสินค้า (Branding) และเอกลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
added) ให้กับสินค้าปศุสัตว์ไทย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
ทันสมัย และเหมาะสมต่อการใช้เพ่ือการพัฒนาการปศุสัตว์ ตลอดจนเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านปศุสัตว์
ให้มีจํานวนมากและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์สู่ระดับสากล มุ่งมั่น
พัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายในประเทศและภายนอกประเทศที่มีอยู่เดิม และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเพิ่มเติม พร้อม
บูรณาการร่วมกันในเร่ืองของการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายโอนและ
เรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรม การฝึกอบรมด้านการปศุสัตว์ และมิติทางด้านการค้า รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการ
ผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์          
ให้มีความเหมาะสมและร่วมสมัย พัฒนาและปรับปรุงการนําดิจิทัลมาใช้ระบบปศุสัตว์ เช่ือมโยงระบบข้อมูลระหว่าง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย และมีความพร้อมในอุปกรณ์ด้าน IT มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก และรวดเร็ว 
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น Device Service ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นข้อมูลสําคัญต่อการลงทุนและการแข่งขันอย่างมืออาชีพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นพัฒนา
กรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและระบบงานขององค์การให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน และทันสมัย สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตระหนัก
ถึงแนวทางเพ่ือการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และให้ความสําคัญกับผลการดําเนินงานของหน่วยงานและ
คุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากรในองค์การ อันเป็นรากฐานที่สําคัญของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ   
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4.2 การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 25573 กําหนดให้กรมปศุสัตว์

มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ          
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

4.2.1 ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4.2.2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
4.2.3 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์

และชีววัตถุสําหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ
กระบวนการอ่ืนที่เก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

4.2.4 ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ นํ้าเช้ือ เช้ือพันธ์ุ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้าน
การปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสําหรับสัตว์ เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

4.2.5 ควบคุม ป้องกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และ
พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

4.2.6 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความ
ร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.7 ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

4.2.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

โดยให้แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ดังต่อไปน้ี 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองการเจ้าหน้าที่ 
(3) กองคลัง 
(4) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
(5) กองแผนงาน 
(6) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
(7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(8) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(9) สํานักกฎหมาย 
(10) สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 

      
3ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 /ตอนท่ี 88 ก/30 ธันวาคม 2557 
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(11) - (19) สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
(20) สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(21) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(22) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
(23) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสตัว์ 
(24) สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ 
(25) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(26) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(2) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด 

โดยกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงต่ออธิบดี ตามแผนภูมิ
โครงสร้างน้ี 

รูปภาพท่ี 6 โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน กองส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

ราชการบรหิาร 
ส่วนภูมิภาค 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์

สํานักเทคโนโลยีชวีภาพ 
การผลิตปศุสัตว ์ สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์

สํานักกฎหมาย 

ราชการบรหิาร
ส่วนกลาง 

สํานักควบคุม ป้องกัน และ 
บําบัดโรคสัตว์ สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ สํานักตรวจสอบคณุภาพ 

สินค้าปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานปศุสัตวพ้ื์นที่
กรุงเทพมหานคร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

กรมปศุสัตว์ 

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที ่ กองความร่วมมือด้านการ 
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศกองคลัง 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัด 
76 จังหวัด 

สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอ 
878 อําเภอ
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4.3 การจําแนกตําแหน่งของกรมปศสุัตว์  
การจําแนกตําแหน่งข้าราชการของกรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 มี 4 ประเภท ดังน้ี 
4.3.1 ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ อฺธิบดี และรองอธิบดี  
4.3.2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักและกอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด 

โดยมีเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  
4.3.3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีทั้งหมด 18 สายงาน ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักวิเทศสัมพันธ์ นายสัตวแพทย์ นิติกร บรรณารักษ์ เภสัชกร และเศรษฐกร 

4.3.4 ตําแหน่งประเภททั่วไป มีทั้งหมด 13 สายงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ                
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างภาพ นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ และสัตวแพทย์ 

4.4 การจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนนุของกรมปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์ ได้มีการดําเนินการจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนตามภารกิจ

หลักของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
กําหนด ทั้งน้ีให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาการจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของ               
ส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางที่กําหนดและแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ โดย อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการจําแนกตําแหน่ง         
สายงานหลักและสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ จํานวน 31 สายงาน ซึ่งประกอบด้วย สายงานหลัก จํานวน 
8 สายงาน และสายงานสนับสนุน จํานวน  23 สายงาน ดังน้ี   

ตารางท่ี 8 การจําแนกสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ 

สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งประเภททั่วไป 

1. นายสัตวแพทย์  
2. นักวิชาการสัตวบาล 
3. นักวิทยาศาสตร์  
4. นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

1. สัตวแพทย์  
2. เจ้าพนักงานสัตวบาล    
3. เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์ 
4. เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์

การแพทย ์

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นักทรัพยากรบุคคล  
3. นักจัดการงานทัว่ไป 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นักวิชาการพัสด ุ
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
7. นักวิชาการเผยแพร ่
8. นักวิชาการสถิต ิ 
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10.นักวิเทศสัมพันธ์  
11.นิติกร  
12.เศรษฐกร  
13.เภสัชกร  
14.บรรณารกัษ ์

1. เจ้าพนักงานธรุการ  
2. เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี  
3. เจ้าพนักงานพัสดุ  
4. เจ้าพนักงานโสตทัศน

ศึกษา  
5. นายช่างเครือ่งกล  
6. นายช่างเทคนิค  
7. นายช่างภาพ  
8. นายช่างโยธา  
9. นายช่างศิลป์ 
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ดังน้ัน กรมปศุสัตว์ ในฐานะส่วนราชการขนาดกลาง ที่มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวนร้อยละ 10 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ
และประเภทท่ัวไป เช่ือมโยงกับแนวคิดในการจัดทําแผนกําลังคนที่ช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับ           
การวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้กําลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์                 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยในทางปฏิบัติส่วนราชการอาจปรับกระบวนการในการวางแผนกําลังคน              
ให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานได้ ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล การจัดทํา
แผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2563 จึงเป็นการวางแผนกําลังคนที่มีการวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis) คือ ความต้องการ
กําลังคนในอนาคตของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ            
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จะกําหนดกลุ่มงานและตําแหน่งของพนักงานราชการใด           
ให้เหมาะสมตามลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์อุปทานกําลังคน 
(Supply Analysis) ว่าปัจจุบันกําลังคนที่มีอยู่ของหน่วยงานทั้งจํานวน ประเภทตําแหน่ง สายงาน และการใช้
อัตรากําลังแต่ละประเภทในแต่ละภารกิจ ว่าภารกิจงานใดที่ใช้ตําแหน่งข้าราชการเท่าน้ัน หรือภารกิจใด                 
ที่สามารถใช้พนักงานราชการได้ และการวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังคน (Gap Analysis) เปรียบเทียบอุปสงค์ 
อุปทาน นําไปสู่การวิเคราะห์การใช้กําลังคนภาครัฐแต่ละประเภทของหน่วยงานเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการให้เหมาะสมตามภารกิจหน่วยงาน  
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บทท่ี 3 
การจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายขุองขา้ราชการกรมปศุสัตว ์ 

เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
 

กระบวนการวางแผนกําลังคนตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. เป็นกระบวนการบริหารจัดการ                 
แบบองค์รวมที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์บทบาทภารกิจและทิศทางของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นต้นนํ้าของ
กระบวนการทั้งหมด ตามด้วยการวิเคราะห์อัตรากําลังทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต                
เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับความต้องการกําลังคนขององค์กร ซึ่งจะทําให้ทราบว่าคนขาดหรือคนเกิน จากนั้นจึงมี
การกําหนดแผนกลยุทธ์และนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการต้นแบบ               
ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจได้อย่างง่ายและเป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติส่วนราชการอาจปรับ
กระบวนการให้วางแผนกําลังคน อาจมีการเพ่ิมหรือลดขั้นตอนในแต่ละกระบวนการให้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพของหน่วยงานได้ ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล และการดําเนินการตาม
กระบวนการวางแผนกําลังคน อาจเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันและไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับ แต่อาจ
เป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการและพิจารณาไปพร้อมๆ กัน หรืออาจมีการย้อนกลับไปกลับมาก็ได้ 

ดังน้ัน การจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 เป็นการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนกําลังคนของสํานักงาน ก.พ.                
โดยปรับกระบวนการวิเคราะห์กําลังคนจากการสูญเสียอัตรากําลังจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ                 
ให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ของมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสรุปได้ ดังน้ี 

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การศึกษาข้อมูล
เพ่ืประกอบการ

ดําเนินการ

การกําหนด
แนวทาง
ดําเนินการ

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสรุป
และจัดทําแผน

การนําแผน
อัตรากําลัง

ไปใช้

การติดตาม
ประเมินผล

- บทบาทภารกิจ 
และยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์  
- โครงสร้างและ
กรอบอัตรากําลัง
ของกรมปศุสัตว์ 
- นโยบายและ
มาตรการด้านการ
บริหารกําลังคน 
- ข้อมูลข้าราชการ
ที่เกษียณอายุ
ราชการ 
 

- แนวทางการ
จัดสรรอัตราว่าง
จากผลการ
เกษียณอายุของ
ข้าราชการของ
กรมปศุสัตว์  
- แนวทางการ
จัดทําข้อมูล            
การทดแทนอัตรา
ว่างจากการ
เกษียณอายุของ
ข้าราชการ 
- แบบฟอร์มการ
จัดทําข้อมูล 

- ข้อมูลการขอ
จัดสรรตําแหน่ง
ข้าราชการคืน  
- ข้อมูลการ
ทดแทนอัตราว่าง
ด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) 
ตําแหน่งประเภทวิ
ขาการและ
ประเภทท่ัวไป  

- การนําเสนอ
เห็นชอบแผน
อัตรากําลัง 
- การนําผลจาก
การวิเคราะห์ไปใช้
ในการบริหาร
อัตรากําลังของ
กรมปศุสัตว์ 

- ก า ร นํ า แ ผ น
อัตรากําลังไปใช้  
- การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนให้
เป็นปัจจุบัน 
 

- การจัดสรรอัตรา
ว่างจากผลการ
เกษียณของ
ข้าราชการ  
- การทดแทนด้วย
การจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) 
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กระบวนการท่ี 1 การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินการ 
กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ 

และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน จะต้องศึกษา รวบรวมข้อมูลและทําความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด
ข้อมูลเบ้ืองต้นและระเบียบที่เก่ียวข้อง ที่จะต้องนํามาใช้ประกอบการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือ
ทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลที่จะต้องศึกษาเพ่ือนํามาประกอบการดําเนินการ 
ประกอบด้วย  

1.1 บทบาทภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 
1.2 โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ 
1.3 นโยบายและมาตรการด้านการบริหารกําลังคน 
1.4 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

1.1 บทบาทภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 
การวางแผนกําลังคนเป็นเครื่องมือสําหรับเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน ช่วยให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนกําลังคนมุ่งตอบคําถาม
เก่ียวกับความต้องการกําลังคนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ตําแหน่งงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ) สําหรับช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร ดังน้ัน ก่อนที่จะวางแผน
กําลังคนจําเป็นต้องกําหนดให้มีการศึกษาบทบาทภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ชัดเจนก่อน 
ซึ่งงานจะเป็นตัวกําหนดตําแหน่งและผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ัน ในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการ
เกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดภารกิจของกรมปศุสัตว์ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ  และแผนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของบทบาทภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการทดแทน
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และจากการศึกษาพบว่า 

1.1.1 การแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ 
นอกจากหน่วยงานท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 แล้ว

กรมปศุสัตว์ยังได้มีจัดต้ังหน่วยงานเป็นการภายในกรมปศุสัตว์อีก จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่  
1) กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์  
2) กองสารวัตรและกักกัน  
3) กองอาหารและยาสัตว์              
4) กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  
5) กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
6) กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ  
ดังรูปภาพต่อไปน้ี 
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รูปภาพท่ี 8 โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการภายในของกรมปศุสัตว์ 

 
1.1.2 การแบ่งกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
จํานวน 24 หน่วยงาน และมีการแบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 

1) กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กองสารวัตรและกักกัน 
(กสก.) และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัย              
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสตัวแพทย์   

2) กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) และกองอาหารและ
ยาสัตว์ (อยส.) รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม
เก่ียวกับการปศุสัตว์ 

3) กลุ่มภารกิจด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ (สพพ.) 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.) กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.) และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
(กผส.) รับผิดชอบงานส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ 

4) กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร/สนับสนุน จํานวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม 
(สลก.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กองคลัง (กค.) กองแผนงาน (กผง.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) สํานักกฎหมาย (สกม.) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (กวป.) 
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ซึ่งกรมปศุสัตว์มีบทบาทในการเป็นผู้กําหนดทิศทางด้านการปศุสัตว์ของประเทศ และผลักดันให้
เกิดนโยบายระดับชาติด้านการปศุสัตว์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของนโยบายต่างๆ ของกระทรวง 
และตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ มีสํานัก/กองในกลุ่มภารกิจที่ 1 - 3 เป็นกลุ่มภารกิจหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานปศุสัตว์ในระดับกรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานสําคัญในการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือกําหนด
ทิศทางและนโยบายการควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เก่ียวกับการปศุสัตว์ วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกรม ส่งต่อแผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการไปสู่
หน่วยงานส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของกรมตามที่กําหนดไว้ในภารกิจหลักที่สําคัญของ
กรมปศุสัตว์ และสํานัก/กองในกลุ่มภารกิจที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มภารกิจด้านการบริหาร/สนับสนุน มีหน้าที่สนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์            
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งน้ี สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 (สนง.ปศข.) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ต้ังอยู่ใน
ภูมิภาค และสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สนง.ปศ.กทม.) หน่วยงานราชการส่วนกลาง แต่มีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จึงกําหนดเป็น
กลุ่มภารกิจเดียวกัน โดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด 76 จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 878 อําเภอ เป็นกลุ่มภารกิจด้านการปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ 
จําลองบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตและ
ส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ทําหน้าที่เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ใน
การอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกับการปศุสัตว์ ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ  

โดยโครงสร้างการแบ่งกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ สรุปได้ดังภาพน้ี 
รูปภาพท่ี 9 โครงสร้างการแบ่งกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ 
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1.2 โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ 
การศึกษาโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ จะทําให้เห็นถึงการใช้กําลังคนของกรมปศุสัตว์ 

ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการทดแทน
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และจากการศึกษาพบว่า 

1.2.1 กรอบโครงสร้างและอัตรากําลังปัจจุบัน 
1) กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ (ข้อมูล กันยายน 2562) จํานวนทั้งสิ้น 11,025 

อัตรา มีสัดส่วนจําแนกตามประเภทการใช้กําลังคนมากที่สุด คือ ตําแหน่งพนักงานราชการ จํานวน 5,390 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาเป็นตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 4,687 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.51 และตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา จํานวน 948 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด  ปรากฎตามแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามประเภทกําลังคน 

 
 

2) กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จํานวนทั้งสิ้น 11,025 อัตรา จําแนกตาม
หน่วยงานและประเภทการใช้อัตรากําลัง สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 878 อําเภอ มีบุคลากรรวมมากที่สุดจํานวน 
2,743 อัตรา โดยประเภทการใช้กําลังมี 2 ประเภท คือข้าราชการ จํานวน 1,688 อัตรา และพนักงานราชการ 
จํานวน 1,055 อัตรา รองลงมาคือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 77 จังหวัด จํานวน 
1,950 อัตรา ประเภทการใช้กําลังคนมากที่สุดคือข้าราชการ จํานวน 946 อัตรา รองลงมาเป็นพนักงานราชการ 
จํานวน 846 อัตรา และลูกจ้างประจํา จํานวน 158 อัตรา ตามลําดับ และหน่วยงานที่อัตรากําลังรวมเป็นลําดับ
สามคือสํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ จํานวน 1,439 อัตรา ประเภทการใช้กําลังคนมากที่สุด คือ พนักงานราชการ 
จํานวน 727 อัตรา รองลงมาเป็นลูกจ้างประจํา จํานวน 411 อัตรา และข้าราชการ จํานวน 301 อัตรา 
ตามลําดับ ซึ่งสํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์แม้จะเป็นราชการส่วนกลาง แต่ยังมีหน่วยงานของสํานักที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค 
คือ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ จํานวน 35 ศูนย์ ปรากฎตามแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิท่ี 2 กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามหน่วยงานตามกฎกระทรวง 

 
 
3) กรอบอัตรากําลังข้าราชการของกรมปศุสัตว์ จํานวนทั้งสิ้น 4,687 อัตรา มีจํานวนข้าราชการ

ตําแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 2.647 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 56.48 รองลงมา คือ ประเภทวิชาการ จํานวน 
1,933 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 41.24 ประเภทอํานวยการ จํานวน 102 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.18 และประเภท
บริหาร จํานวน 5 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจํานวนข้าราชการท้ังหมด  ปรากฎตามแผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิท่ี 3 กรอบอัตรากําลังข้าราชการของกรมปศุสัตว์ จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 

 
 

กรม ตสน กพร กกจ กค กผง กรป กสส ศทส สกม สคบ สตส สทช สทป สพพ สพส สลก สสช สอส กทม ปศข ปศจ ปศอ
ขรก. 6 6 6 53 63 24 18 74 19 17 275 52 85 145 301 109 30 101 218 26 425 946 1688
พรก. 6 4 4 17 20 29 8 112 10 6 484 302 4 438 727 334 25 167 233 11 552 846 1055
ลจป. 0 0 0 3 6 1 0 13 1 1 30 2 78 34 411 5 4 15 109 3 74 158
รวม 12 10 10 73 89 54 26 199 30 24 789 356 167 617 1439 448 59 283 560 40 1051 1950 2743
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1.2.2 การจําแนกตําแหน่งของกรมปศสุตัว์  
การจําแนกตําแหน่งข้าราชการของกรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มี 4 ประเภท ดังน้ี 
1) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ อฺธิบดี และรองอธิบดี  
2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักและกองต่างๆ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์

จังหวัด/ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  
3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีทั้งหมด 18 สายงาน ได้แก่  

3.1) นักจัดการงานทั่วไป  
3.2) นักทรัพยากรบุคคล  
3.3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3.4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
3.5) นักวิชาการเงินและบัญชี  
3.6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
3.7) นักวิชาการเผยแพร่  
3.8) นักวิชาการพัสดุ  
3.9) นักวิชาการสถิติ  
3.10) นักวิชาการสัตวบาล  
3.11) นักวิทยาศาสตร์ 
3.12) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3.13) นักวิเทศสัมพันธ์  
3.14) นายสัตวแพทย์  
3.15) นิติกร  
3.16) บรรณารักษ์  
3.17) เภสัชกร  
3.18) เศรษฐกร 

4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป มีทั้งหมด 13 สายงาน ได้แก่  
4.1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4.2) เจ้าพนักงานธุรการ  
4.3) เจ้าพนักงานพัสดุ  
4.4) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  
4.5) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
4.6) เจ้าพนักงานสัตวบาล  
4.7) เจ้าพนักงานโสตทัศนศกึษา  
4.8) นายช่างเครื่องกล  
4.9) นายช่างเทคนิค  
4.10) นายช่างภาพ  
4.11) นายช่างโยธา  
4.12) นายช่างศิลป์  
4.13) สัตวแพทย์ 
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โดยกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จําแนกตามสายงาน ตําแหน่งในสายงานสัตวแพทย์ มีจํานวน
มากที่สุด จํานวน 1,339 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือสายงานนายสัตวแพทย์ จํานวน 1,022 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 21.80 สายงานเจ้าพนักงานสัตวบาล จํานวน 666 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.21 ตามลําดับ จะ
เห็นได้ว่า 3 สายงาน เป็นสายงานหลักของกรมปศุสัตว์ มีจํานวนรวม 3,027 อัตรา คิดเป็นร้อยละ64.58 ของ
ข้าราชการท้ังหมด ปรากฎตามแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิท่ี 4 กรอบอัตรากําลังข้าราชการ จําแนกตามสายงาน 

 
โดยในปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีจํานวนสายงานทั้งหมด 31 สายงานกระจายตัวในหน่วยงานต่าง ๆ  
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นักวิเทศสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์

นิติกร
บรรณารักษ์

เภสัชกร
เศรษฐกร

ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน

นักบริหาร
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ตารางที่ 9 การจําแนกสายงานแยกตามหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/หน่วยงาน ส่วนกลาง ตสน กพร กกจ กค กรป กผง กสส ศทส สสช สกม สคบ สลก สตส สทช สทป สพพ สพส สอส กทม ปศข ปศจ ปศอ รวม 
ประเภทบริหาร 5                                             5 
นักบริหาร 5                       5 
ประเภทอํานวยการ       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 76   102 
ผู้อํานวยการ    1   1  1    1        9   13 
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน     1 1  1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  76  89 
ประเภทวิชาการ 1 6 5 32 41 15 16 54 12 82 12 136 9 47 53 68 138 94 97 6 299 383 327 1933 
นักจัดการงานทั่วไป    1    1  3  2 8 1 2 2 1 2   12   35 
นักทรัพยากรบุคคล    28    5             9   42 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   5    13      1        27   46 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์         5               5 
นักวิชาการเงินและบัญชี     32  2        1      2   37 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  6                      6 
นักวิชาการเผยแพร่        6                6 
นักวิชาการพัสดุ     9         1          10 
นักวิชาการสถิติ         7               7 
นักวิชาการสัตวบาล        26        14 136 18 75 3 53 115 101 541 
นักวิทยาศาสตร์        8      19  1   22     50 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์        1  22    9 9      54   95 
นักวิเทศสัมพันธ์      5                  5 
นายสัตวแพทย์ 1     10    57  134  17 39 51 1 73  3 142 268 226 1022 
นิติกร    3       12             15 
บรรณารักษ์       1                 1 
เภสัชกร               2   1      3 
เศรษฐกร        7                7 
ประเภททั่วไป     1 20 21 2 7 19 6 18 4 138 20 4 31 76 162 14 120 19 117 487 1361  2647 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     8  1        1     1 8 82  101 
เจ้าพนักงานธุรการ   1 20 5 2 6 11 6 9 4 21 15 3 10 19 57 5 48 1 32 78  353 
เจ้าพนักงานพัสดุ     8                   8 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์                   3     3 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์          1              1 
เจ้าพนักงานสัตวบาล        1       2 45 67  51 1 34 116 349 666 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        2                2 
นายช่างเครื่องกล                 38  18  6   62 
นายช่างเทคนิค          4    1 7      3   15 
นายช่างภาพ        1                1 
นายช่างโยธา             5           5 
นายช่างศิลป์        4                4 
สัตวแพทย์          4  117   11 12  9  15 34 135 1002 1339 
สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล                    1  76 10 87 
รวมทั้งหมด 6 6 6 53 63 18 24 74 19 101 17 275 30 52 85 145 301 109 218 26 425 946 1688 4687 

48 



49 
 

1.3 นโยบายและมาตรการด้านการบริหารกําลังคน 
การวางแผนอัตรากําลังจําเป็นต้องมีการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์กําลังคนในภาพรวมของภาครัฐ  

ซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดอัตรากําลังของหน่วยงานว่าควรเป็นอย่างไร ควรคงที่ ลดลง หรือเพ่ิมอัตรากําลัง หรือ           
หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดอัตรากําลังจะดําเนินการอย่างไรในเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งจาก
การศึกษามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งเป็นมาตรการที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการ
ดําเนินการบริหารอัตรากําลังตามที่ คปร. กําหนด ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการ คือ มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังภาครัฐเชิงกลยุทธ์ และมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ  

โดยพบว่ามาตรการที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการ คือมาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ เป็นมาตรการที่ต้ังอยู่บนแนวคิดที่ว่าส่วนราชการ
มีแนวทางการบริหารอัตรากําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ และปรับลดอัตรากําลังข้าราชการโดยการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลัง  ตามขนาดอัตรากําลังข้าราชการของส่วนราชการ ซึ่งจากข้อ 1.2 ข้อมูล
กรอบอัตรากําลังข้าราชการของกรมปศุสัตว์ มีจํานวน 4,687 อัตรา กรมปศุสัตว์จะต้องดําเนินการดังน้ี 

1.3.1 ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจาก
ผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที 

1.3.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
1) ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 70 
2) ให้ อ.ก.พ.กระทรวง จัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ ร้อยละ 20 คืนให้

ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงตามความจําเป็นของภารกิจ 
3) ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) โดยคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 10  

1.3.3 อ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณาการจัดสรร/เกลี่ยอัตรา โดยการจัดเรียงลําดับความสําคัญตาม
ลักษณะของภารกิจ ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ  

ดังน้ัน กรมปศุสัตว์ จะต้องดําเนินการรายงานอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ                 
ในปีงบประมาณน้ันๆ โดยกําหนดให้มีการบริหารอัตราว่างจากการเกษียณ ดังน้ี 

1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ และร้อยละ 70 ของตําแหน่ง
ประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป กรมปศุสัตว์จะได้รับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่งข้าราชการทันที 
สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ือง (แต่งต้ัง/โยกย้าย)  

2) ร้อยละ 20 ของตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป อ.ก.พ. กระทรวงจะ
จัดสรรคืนด้วยตําแหน่งข้าราชการ ซึ่งอาจจัดสรรคืนกรมปศุสัตว์หรือเกล่ียให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงก็ได้ 
โดยกรมปศุสัตว์จะต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นและผลกระทบตามแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
และจัดเรียงลําดับตําแหน่งตามความจําเป็นของภารกิจเพ่ือขอรับการจัดสรรคืน ทั้งน้ี กรมปศุสัตว์จะต้องยุบเลิก
ตําแหน่งทันที หาก อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเกลี่ยอัตราว่างของกรมปศุสัตว์ให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

3) และร้อยละ 10 ของตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป กรมปศุสัตว์จะ
ถูกยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการ และได้รับการทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการแทน  โดยกรมปศุสัตว์
จะต้องแจ้งตําแหน่งที่จะทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน พร้อมระบุกลุ่มงานของพนักงานราชการที่ทดแทน
ใน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ พร้อมช่ือ
ตําแหน่งพนักงานราชการ เพ่ือ อ.ก.พ. กระทรวงจะได้มีมติจัดสรรและเสนอให้ คพร. กําหนดกรอบพนักงาน
ราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการให้ส่วนราชการในกระทรวงต่อไป 
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จากมาตรการข้างต้น กรมปศุสัตว์จําเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการ โดยให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างจาก
การเกษียณของข้าราชการในหน่วยงานของตน มีการจัดลําดับความสําคัญตําแหน่งว่างจากการเกษียณของ
ข้าราชการเพื่อขอจัดสรรคืนด้วยตําแหน่งข้าราชการ และจัดลําดับตําแหน่งหากได้รับการทดแทนด้วยตําแหน่ง
พนักงานราชการ พร้อมระบุช่ือตําแหน่งและกลุ่มงานของพนักงานราชการ ซึ่งจะช่วยให้กรมปศุสัตว์สามารถจัดทํา
ข้อมูลเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามแนวทางที่ คปร. กําหนด และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  

1.4 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมปศุสัตว์  
จากการศึกษาข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) มีรายละเอียดดังน้ี 
1.4.1 อัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 

149 อัตรา จําแนกเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งประเภทอํานวยการ จํานวน 6 อัตรา 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 35 อัตรา และตําแหน่งประเภทท่ัวไป จํานวน 107 อัตรา  

1.4.2 อัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 
168 อัตรา จําแนกเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ จํานวน 12 อัตรา ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 37 
อัตรา และตําแหน่งประเภทท่ัวไป จํานวน 119 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จําแนกตามสายงาน 

สายงาน/ปงีบประมาณ 2562 2563 รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ประเภทบริหาร 1 0.67  0 1 0.32 
นักบริหาร 1 0.67  0.00 1 0.32 

ประเภทอํานวยการ 6 4.03 12 7.14 18 5.68 
ผู้อํานวยการ 1 0.67 4 2.38 5 1.58 
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  5 3.36 8 4.76 13 4.10 

ประเภทวิชาการ 35 23.49 37 22.02 72 22.71 
นักจัดการงานท่ัวไป 2 1.34 1 0.60 3 0.95 
นักทรัพยากรบุคคล 1 0.67  0.00 1 0.32 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 2.68 1 0.60 5 1.58 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 0.67  0.00 1 0.32 
นักวิชาการสัตวบาล 19 12.75 22 13.10 41 12.93 
นักวิทยาศาสตร์  0.00 3 1.79 3 0.95 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1.34  0.00 2 0.63 
นายสัตวแพทย์ 6 4.03 9 5.36 15 4.73 
เศรษฐกร  0.00 1 0.60 1 0.32 

ประเภทท่ัวไป 107 71.81 119 70.83 226 71.29 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 1.34 3 1.79 5 1.58 
เจ้าพนักงานธุรการ 11 7.38 9 5.36 20 6.31 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  0.00 1 0.60 1 0.32 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 19 12.75 17 10.12 36 11.36 
นายช่างเครื่องกล 2 1.34 3 1.79 5 1.58 
นายช่างเทคนิค 3 2.01  0.00 3 0.95 
สัตวแพทย์ 70 46.98 86 51.19 156 49.21 

รวม 149   168   317   
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จากศึกษาข้อมูลพบว่าข้าราชการท่ีเกษียณอายุข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 - 2563 
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) ปีงบประมาณ 2562 มีข้าราชการเกษียณจํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 และ
ปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการเกษียณจํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของกรอบอัตราข้าราชการ
ทั้งหมด (4,687 อัตรา) สามารถจําแนกตามประเภทตําแหน่งและสายงาน ดังนี้ 

1) ข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการ ตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ เมื่อสิ้นปื
งบประมาณ 2562 และ 2563 โดยรวมตําแหน่งในสายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน มีการเกษียณมากท่ีสุดใน
ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 8 อัตรา ทั้งน้ี มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ การจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ จะจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้
ส่วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที ปรากฎตามแผนภูมิที่ 5 

แผนภูมิท่ี 5 จํานวนข้าราชการท่ีเกษียณ ตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ 

 
 
2) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 และ 

2563 โดยรวมตําแหน่งในสายงานนักวิชาการสัตวบาลมีการเกษียณมากที่สุดในแต่ละปี ปีงบประมาณ 2562 
จํานวน 19 อัตรา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 22 อัตรา รวมจํานวน 41 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 7.58 ของ          
สายงานนักวิชาการสัตวบาลท้ังหมด (จํานวน 541 อัตรา) ซึ่งเป็นสายงานหลักของกรมปศุสัตว์ ปรากฎตาม
แผนภูมิที่ 6 
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2562 2563 รวม



52 
 

แผนภูมิท่ี 6 จํานวนข้าราชการท่ีเกษียณ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

 
3) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ตําแหน่งประเภททั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 และ 

2563 โดยรวมตําแหน่งในสายงานสัตวแพทย์มีการเกษียณมากท่ีสุดในแต่ละปี ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 70 
อัตรา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 86 อัตรา รวมจํานวน 156 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.65 ของสายงาน             
สัตวแพทย์ทั้งหมด (จํานวน 1,339อัตรา) ซึ่งเป็นสายงานหลักของกรมปศุสัตว์ ทั้งน้ี ในปัจจุบันไม่มีการผลิต
บุคลากรในสายงานสัตวแพทย์ ปรากฎตามแผนภูมิที่ 7 

แผนภูมิท่ี 7 จํานวนข้าราชการท่ีเกษียณ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
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1.4.3 ข้อมูลอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ ของตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 รวมจํานวน 298 อัตรา เมื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทภารกิจของตําแหน่งงานแล้ว  
ปรากฎว่าตําแหน่งที่มีการเกษียณมากที่สุด คือ ตําแหน่งหัวหน้า (กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ/ 
ปศุสัตว์พ้ืนที่) คิดเป็นร้อยละ 66.11 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ร้อยละ 30.54 และตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญ ร้อยละ 3.35 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
ตารางท่ี 11 ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป  

     จําแนกตามการปฏิบัติงานของตําแหน่ง 
สายงาน/ปีงบประมาณ 2562 2563 รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ผู้เชี่ยวชาญ 4 2.82 6 3.85 10 3.36 

นายสัตวแพทย์ 1 0.70 2 1.28 3 1.01 
นักวิชาการสัตวบาล 2 1.41 3 1.92 5 1.68 
นักวิทยาศาสตร์  0.00 1 0.64 1 0.34 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 0.70  0.00 1 0.34 

หัวหน้า (กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน ผอ.ศูนย์/สถานี) 94 66.20 103 66.03 197 66.11 
นายสัตวแพทย์ 3 2.11 5 3.21 8 2.68 
นักวิชาการสัตวบาล 12 8.45 14 8.97 26 8.72 
นักวิทยาศาสตร์  0.00 1 0.64 1 0.34 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  0.00 1 0.64 1 0.34 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 0.70  0.00 1 0.34 
เศรษฐกร  0.00 1 0.64 1 0.34 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 0.70 1 0.64 2 0.67 
สัตวแพทย์ 64 45.07 75 48.08 139 46.64 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 10 7.04 4 2.56 14 4.70 
เจ้าพนักงานธุรการ 3 2.11 1 0.64 4 1.34 

ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) 44 30.99 47 30.13 91 30.54 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 0.70  0.00 1 0.34 
นักทรัพยากรบุคคล 1 0.70  0.00 1 0.34 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 2.11  0.00 3 1.01 
นักวิชาการสัตวบาล 5 3.52 5 3.21 10 3.36 
นักวิทยาศาสตร์  0.00 1 0.64 1 0.34 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1.41  0.00 2 0.67 
นายสัตวแพทย์ 2 1.41 2 1.28 4 1.34 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 1.41 3 1.92 5 1.68 
เจ้าพนักงานธุรการ 8 5.63 8 5.13 16 5.37 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์  0.00 1 0.64 1 0.34 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 9 6.34 13 8.33 22 7.38 
นายช่างเคร่ืองกล 2 1.41 3 1.92 5 1.68 
นายช่างเทคนิค 3 2.11  0.00 3 1.01 
สัตวแพทย์ 6 4.23 11 7.05 17 5.70 

รวม 142   156   298   
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และจากการศึกษาข้อมูลพบว่าข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและ

ประเภททั่วไป จําแนกตามการปฏิบัติงานของตําแหน่ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 จํานวน 142  อัตรา และ
ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 156 อัตรา รวมจํานวน 298 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 95.30 , 92.86 และ 94.00 ของ
จํานวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด โดยมีตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า (กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน 
ผู้ อํานวยการศูนย์/สถานี) เกษียณมากท่ีสุดเฉลี่ยร้อยละ 66.11 รองลงมาคือ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) และตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 30.54  และ 3.36 ตามลําดับ สามารถจําแนก
ตามการปฏิบัติงานของตําแหน่ง ดังน้ี 

1) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ตําแหน่งประเภทวิชการและประเภททั่วไป ที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้า (กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี) และผู้เช่ียวชาญ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 และ 
2563 ตําแหน่งในสายงานท่ีมีการเกษียณมากที่สุด คือสายงานสัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 64 
อัตรา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 75 อัตรา รวมจํานวน 139 อัตรา คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 46.64 ของข้าราชการ
ประเภทวิชาการและทั่วไปที่เกษียณอายุราชการ ปรากฎตามแผนภูมิที่ 8 

แผนภูมิท่ี 8 ตําแหน่งข้าราชการเกษียณที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า 

 

2) ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตําแหน่งในสายงานที่มี          
การเกษียณมากท่ีสุด คือเจ้าพนักงานสัตวบาล ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 9 อัตรา ปีงบประมาณ 2563 
จํานวน 13 อัตรา รวมจํานวน 22 อัตรา คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 7.38 ของข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไปท่ี
เกษียณอายุราชการ ปรากฎตามแผนภูมิที่ 9 
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แผนภูมิท่ี 9 ตําแหน่งข้าราชการเกษียณท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

 

1.4.4 ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ อัตราว่างจากผลการเกษียณของตําแหน่งประเภท
บริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการจะได้รับการจัดคืนหน่วยงานทั้งหมด แต่ในส่วนของตําแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไปจะต้องมีการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน
ร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ส่วนราชการขนาดกลาง ดังน้ัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์จะต้องมีการทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณด้วยตําแหน่งพนักงานงานราชการ จํานวน 14 อัตรา (142x10%) และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 16 อัตรา (156x10%) รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
ตารางท่ี 12 จํานวนอัตราว่างจากผลการเกษียณท่ีต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 

อัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของ

ข้าราชการ 

ประเภทบริหาร/
อํานวยการ 

ประเภทวิชาการ/ท่ัวไป ทดแทนด้วย
พนักงานราชการผู้เชี่ยวชาญ/

หัวหน้า 
ผู้ปฏิบัติงาน

(ผู้ใต้บังคับบัญชา) รวม 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
149 อัตรา 7 อัตรา 98 อัตรา 44 อัตรา 142 อัตรา 14 อัตรา 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
168 อัตรา 12 อัตรา 109 อัตรา 47 อัตรา 156 อัตรา 16 อัตรา 

จากการศึกษาข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2563 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป พบว่าตําแหน่งหัวหน้า (กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน ผู้อํานวยการศูนย์   
ปศุสัตว์อําเภอ/ปศุสัตว์พ้ืนที่) มีการเกษียณมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นตําแหน่งในปฏิบัติภารกิจหลักของ         
กรมปศุสัตว์ เป็นตําแหน่งที่ส่งผลต่อการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะ
เป็นการสูญเสียข้าราชการในตําแหน่งสายงานหลักเป็นจํานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของ                
กรมปศุสัตว์ เป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดแนวทางการวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของ
ข้าราชการในกระบวนการต่อไป 
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กระบวนการท่ี 2 การกําหนดแนวทางดําเนินการ  
จากการศึกษาในกระบวนการที่ 1 พบว่าอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตําแหน่ง

ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ จะได้รับการจัดสรรคืนกรมปศุสัตว์ทั้งหมด สําหรับตําแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่าตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้า
(กลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ/ปศุสัตว์พ้ืนที่) และตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด มีการเกษียณร้อยละ 69.46 
มากกว่าตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ที่มีการเกษียณร้อยละ 30.54 และจากการคํานวณการ
ทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน แล้วพบว่าอัตราส่วนของอัตราว่างจากผลการเกษียณของตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ต่ออัตราว่างที่ทดแทนด้วยด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 มีสัดส่วน 44 : 14  และ 47 : 16 ตามลําดับ คิดเป็นอัตราส่วน 3 : 1 กองการเจ้าหน้าที่จึงได้กําหนด
แนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2563 ดังน้ี 

2.1 กองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาความสําคัญของตําแหน่งตามลักษณะของภารกิจประเภทตําแหน่ง 
และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ จึงกําหนดแนวทางบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) เสนอกรมปศุสัตว์
เห็นชอบ โดยมีแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์ ดังน้ี 

2.1.1 ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด 
2.1.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

1) ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี 
หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด   

2) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. 
กําหนด ในการจัดสรรคืนหน่วยงานเดิม ด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) หรือเกลี่ยให้หน่วยงานอ่ืน ตามความจําเป็นของภารกิจ  

3) กรณีพิจารณาการจัดสรรแล้วมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ                 
กรมปศุสัตว์จะพิจารณาแจ้งอัตราว่างอ่ืนที่มีของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตรา
เกษียณอายุได้ตามความจําเป็น 

2.2 กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 เพ่ือประกอบการจัดทําข้อมูลของหน่วยงาน และได้กําหนดแนวทางการจัดทําข้อมูลและ
แบบฟอร์มการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการตามแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ในข้อ 2.1 โดยเสนอกรมปศุสัตว์เห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการ 
ดังน้ี  

2.2.1 หน่วยงานดําเนินการจัดทําข้อมูลอัตราว่างจากผลการอายุเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการขอคงอัตราว่างด้วยตําแหน่งข้าราชการ โดยกําหนดให้มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของตําแหน่งตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นที่สอดคล้องกับลักษณะงานและภารกิจ          
ที่ปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบต่อภารกิจหากทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยกําหนดแนวทาง                 
การเรียงลําดับความสําคัญของตําแหน่งจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์
จังหวัด/ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กําหนดให้จัดเรียงความสําคัญไว้เป็นลําดับแรกของหน่วยงาน 
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2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่ กําหนดให้
จัดเรียงความสําคัญไว้เป็นลําดับสองของหน่วยงาน  

3) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ที่เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) กําหนดให้จัดเรียงเป็นลาํดับท้ายของหน่วยงาน โดยให้มีการเรียงลําดับความสําคัญของตําแหน่ง 

ทั้งน้ี ได้กําหนดแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการดังน้ี 
รูปภาพท่ี 10 แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ 
        แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือการทดแทนอตัราว่างจากผลการอายุเกษียณของข้าราชการ ด้วยตาํแหน่งข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ .......... 

หน่วยงาน................................................ 
ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง
เลขที ่

 ช่ือตําแหน่ง ประเภท
ตําแหน่ง 

ระดับ
ตําแหน่ง 

กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/
ศูนย์/สถานี/ด่าน 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืน 
ด้วยตําแหน่งข้าราชการ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

      หมายเหตุ ลําดับที่ให้เรียงตามความสําคัญของภารกิจที่หน่วยงานประสงค์จะขอรับการจัดสรรคืน พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นที่สอดคลอ้งกับลักษณะงานและ         
 ภารกิจที่ปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบต่อภารกิจหากทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น  

2.2.2 หน่วยงานดําเนินการจัดทําข้อมูลการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ซึ่งกําหนดให้ดําเนินการเฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ที่เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ในข้อ 2.1.1 ข้อ 3) โดยให้หน่วยงานเรียงลําดับ
ตําแหน่ง บนสมมุติฐานที่ว่าหน่วยงานได้ตําแหน่งพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างดังกล่าว พร้อมระบุช่ือ
ตําแหน่งและกลุ่มงานของพนักงานราชการที่จะทดแทนในตําแหน่งน้ัน โดยให้กําหนดพนักงานราชการใน 4 กลุ่ม
งาน ดังน้ี  

1) กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วยตําแหน่ง พนักงานประจําห้องทดลอง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทดลอง คนงานห้องทดลอง เจ้าพนักงานการเงิน และ
บัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานเผยแพร่ 

2) กลุ่มงานเทคนิค ประกอบด้วยตําแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสถิติ พนักงาน       
ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา นายช่างเขียนแบบ นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า 

3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยตําแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่ิงแวดล้อม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร 
บรรณารักษ์ 

4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกร 

ทั้งน้ี ได้กําหนดแบบฟอร์มการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการ              
จ้างงานรูปแบบอ่ืน ดังน้ี 
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รูปภาพท่ี 11 แบบฟอร์มการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ......................  
หน่วยงาน................................................ 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง
เลขที ่ ช่ือตําแหน่ง 

ประเภท
ตําแหน่

ง 

ระดับ
ตําแหน่

ง 

กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/
ศูนย์/สถานี/ด่าน 

รูปแบบการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
เหตุผล รูปแบบการจ้างงาน 

(พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ) ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ 1. พิจารณาการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา)  
 ยกเว้นตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ หัวหน้ากลุม่/ฝ่าย/สว่น ผู้อาํนวยการศูนย์ ปศุสัตวอ์ําเภอ/พื้นที่ ที่พจิารณาให้ไม่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

     2. ลําดับที่ให้เรียงตามความต้องการของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทนอัตราว่างจากเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น พร้อมทั้งระบุเหตุผล 
  3. การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุม่งานบริการ กลุม่งานเทคนิค 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ 

 
กระบวนการท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแนวทางการจัดทําข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างต้น มีการดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําข้อมูลในแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรคืนอัตรา
ว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ โดยจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่งตามแนวทางให้ครบตามจํานวน
ตําแหน่งข้าราชการท่ีเกษียณอายุของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยจัดลําดับการทดแทนพร้อมระบุช่ือตําแหน่งและกลุ่มงานพนักงาน
ราชการ ให้ครบตามจํานวนตําแหน่งที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ของหน่วยงาน 
 3.2 หน่วยงานส่งข้อมูลทั้งหมดมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูลการขอรับการ
จัดสรรตําแหน่งข้าราชการคืน และการทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการของตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) จากแต่ละหน่วยงาน พร้อมตรวจสอบการจัดทําข้อมูลครบตามจํานวนตําแหน่งข้าราชการที่
เกษียณและการจัดทํารายละเอียดในแบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงานซ้ําอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องตามแนวทางที่กําหนด 

3.3 กองการเจ้าหน้าที่นําข้อมูลที่ได้มาจัดลําดับเป็นตารางในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ โดยจําแนกตาม
แนงทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ และจัดเรียงเป็นหน่วยงาน เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ผลในภาพรวม  

กระบวนการท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและจัดทําแผน 
จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานได้จัดทําจากแบบฟอร์ม โดยสรุปการวิเคราะห์จําแนก

ตามแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ และปีงบประมาณ ดังน้ี 
4.1 การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ 

ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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4.1.1 ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 7 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 90) 
4.1.2 ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 12 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 103) 

4.2 การวิเคราะห์เพ่ือการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยการจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่งจากมากไปหาน้อย  

4.1.1 ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 142 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 91) มี 31 ตําแหน่ง/15 หน่วยงาน
ที่ไม่มีการจัดทําข้อมูล โดยเป็นตําแหน่งหัวหน้า จํานวน 22 อัตรา และตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) 
จํานวน 9 อัตรา 

4.1.2 ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 156 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 104) มี 40 ตําแหน่ง/23 หน่วยงาน
ที่ไม่มีการจัดทําข้อมูล โดยเป็นตําแหน่งหัวหน้า จํานวน 33 อัตรา และตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) 
จํานวน 7 อัตรา 

4.3 การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ได้แก่ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) โดยการจัดลําดับการทดแทน  

4.1.1 ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 44 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 100) ระบุตําแหน่งพนักงาน
ราชการ จํานวน 27 ตําแหน่ง/18 หน่วยงาน และไม่ระบุ 17 ตําแหน่ง/9 หน่วยงาน 

4.1.2 ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 47 อัตรา (ภาคผนวก ค หน้า 114) ระบุตําแหน่งพนักงาน
ราชการ 29 ตําแหน่ง/15 หน่วยงาน และไม่ระบุ 18 ตําแหน่ง/16 หน่วยงาน 
ตารางท่ี 13 ตําแหน่งท่ีมีการวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามแผนอัตรากําลัง  

ปีงบประมาณ 2562 2563 รวม 
ประเภท/ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
วิชาการ 14 31.82 8 17.02 22 24.18 

นายสัตวแพทย์ 2 4.55 2 4.26 4 4.40 
นักวิชาการสัตวบาล 5 11.36 5 10.64 10 10.99 
นักวิทยาศาสตร์     1 2.13 1 1.10 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 4.55     2 2.20 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 2.27     1 1.10 
นักทรัพยากรบุคคล 1 2.27     1 1.10 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 6.82     3 3.30 

ท่ัวไป 30 68.18 39 82.98 69 75.82 
สัตวแพทย์ 6 13.64 11 23.40 17 18.68 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 9 20.45 13 27.66 22 24.18 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์   0.00 1 2.13 1 1.10 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 4.55 3 6.38 5 5.49 
เจ้าพนักงานธุรการ 8 18.18 8 17.02 16 17.58 
นายช่างเคร่ืองกล 2 4.55 3 6.38 5 5.49 
นายช่างเทคนิค 3 6.82     3 3.30 

รวมทั้งหมด 44 100 47 100 91 100 

จากข้อมูลการวิเคราะห์การทดแทน ตําแหน่งข้าราชการที่เกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) จําแนกตามกลุ่มงานพนักงาน ปรากฏตามตาราง ดังน้ี 
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    ตารางที่ 14 การวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) จําแนกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ เทคนิคทั่วไป บริหารทั่วไป บริการ ไม่

ระบุ รวม 
ตําแหน่ง 

นาย 
สัตวแพทย์ 

จพง. 
สัตวบาล 

นายช่าง
เครื่องกล

นายช่าง
เทคนิค 

พง.ขับเครื่อง 
จักรกลขนาดเบา

นักวิชาการ
สัตวบาล 

นักจัดการ
งานทั่วไป 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นักวิทยา- 
ศาสตร ์

นักวิทย์ฯ 
การแพทย์

จพง.การเงิน
และบัญชี 

จพง.
ธุรการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 1 2 1   8 3 2   2 1 4 17 44 
นายสัตวแพทย์                         2 2 
นักวิชาการสัตวบาล           5               5 
สัตวแพทย์ 3                       3 6 
เจ้าพนักงานสัตวบาล   1       3             5 9 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                     1   1 2 
เจ้าพนักงานธุรการ             2         4 2 8 
นักจัดการงานทั่วไป             1             1 
นักทรัพยากรบุคคล                         1 1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               2         1 3 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์                   2       2 
นายช่างเครื่องกล     2                     2 
นายช่างเทคนิค       1                 2 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 6 2   1 9     2   1 5 18 47 
นายสัตวแพทย์                         2 2 
นักวิชาการสัตวบาล           3             2 5 
สัตวแพทย์ 3         1             7 11 
เจ้าพนักงานสัตวบาล   6       5             2 13 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                     1   2 3 
เจ้าพนักงานธุรการ                       5 3 8 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์                 1         1 
นักวิทยาศาสตร์                 1         1 
นายช่างเครื่องกล     2   1                 3 

รวมทั้งหมด 6 7 4 1 1 17 3 2 2 2 2 9 35 91 

60 
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โดยอัตราว่างจากการผลการเกษียณอายุของข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ที่ให้หน่วยงานได้ระบุการทดแทนด้วยตําแหน่ง
พนักงานราชการ ปรากฏตามตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี 15 พนักงานราชการทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

กลุ่มงาน/ชื่อตําแหน่งพนักงานราชการ 2562 2563 รวม 
เทคนิคท่ัวไป 4 9.09 9 19.15 13 14.29 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 2.27 6 12.77 7 7.69 
นายช่างเคร่ืองกล 2 4.55 2 4.26 4 4.40 
นายช่างเทคนิค 1 2.27  0.00 1 1.10 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  0.00 1 2.13 1 1.10 

บริการ 5 11.36 6 12.77 11 12.09 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 2.27 1 2.13 2 2.20 
เจ้าพนักงานธุรการ 4 9.09 5 10.64 9 9.89 

บริหารท่ัวไป 15 34.09 11 23.40 26 28.57 
นักจัดการงานท่ัวไป 3 6.82  0.00 3 3.30 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 4.55  0.00 2 2.20 
นักวิชาการสัตวบาล 8 18.18 9 19.15 17 18.68 
นักวิทยาศาสตร์  0.00 2 4.26 2 2.20 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 4.55  0.00 2 2.20 

วิชาชีพเฉพาะ 3 6.82 3 6.38 6 6.59 
นายสัตวแพทย์ 3 6.82 3 6.38 6 6.59 

ไม่ระบุ 17 38.64 18 38.30 35 38.46 
รวม 44  47  91  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานพนักงานราชการที่มีการวิเคราะห์การทดแทนมากที่สุด คือ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 15 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.09 รองลงมาคือ กลุ่มงานบริการ จํานวน 5 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 11.36 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน 4 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.09 และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
จํานวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.82  ตามลําดับ และไม่ระบุจํานวน 17 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของ
จํานวนทั้งหมด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานพนักงานราชการที่มีการวิเคราะห์การทดแทนมากที่สุด คือ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 11 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 23.40 รองลงมาคือ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน 9 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.15 กลุ่มงานบริการ จํานวน 6 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.77 และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
จํานวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.38 และไม่ระบุจํานวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของจํานวนทั้งหมด 

4.4 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฎว่าหน่วยงานได้มีการจัดทําข้อมูลการทดแทนอัตราว่าง
มากกว่าจํานวนอัตราการเกษียณอายุของข้าราชการ ซึ่งเป็นตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง จํานวน 9 อัตรา ซึ่งไม่
สามารถเรียกบรรจุได้ โดยหน่วยงานได้มีการจัดทําข้อมูลเพ่ือให้กรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งในตําแหน่งที่ว่าง ด้วยการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน เปลี่ยนเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 
จํานวน 6 อัตรา หรือเปลี่ยนประเภทเป็นตําแหน่งนายสัตวแพทย์ จํานวน 3 อัตรา เพ่ือให้สามารถบรรจุ
บุคลากรลงในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หน้า 117  
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กระบวนการท่ี 5 การนําแผนอัตรากําลังไปใช้ 
กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการ

เกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของแต่ละหน่วยงาน และได้วิเคราะห์และ
สรุปและจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2563 เสนอผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้ทราบ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน
และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการตามมาตรการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดทําบัญชีตําแหน่งข้าราชการท่ีว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (แบบ คปร.1) ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในภาพรวมทุกประเภท  
ส่วนที่ 2 ตําแหน่งที่ขอรับการจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทันที ซึ่งส่วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลัง

ได้อย่างต่อเน่ือง  
ส่วนที่ 3 ตําแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภท

ทั่วไป และ 
ส่วนที่ 4 ตําแหน่งที่แจ้ง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนให้ส่วนราชการเดิมหรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นใน

สังกัดกระทรวง พร้อมเหตุผลประกอบการขอรับการจัดสรรคืนทั้งหมด  
โดย อ.ก.พ. กระทรวง ทําหน้าที่บริหารอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของ         

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ครป. กําหนด โดยการจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเกล่ียอัตราไปให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง           
ได้ตามความจําเป็นของภารกิจ และพิจารณาเห็นชอบตําแหน่งเกษียณอายุที่จะทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน
ที่ส่วนราชการเสนอ และจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการคืนให้ส่วนราชการเดิม ตามจํานวนที่ต้องทดแทน และให้ยุบเลิกอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุน้ัน 
หรืออัตราว่างอ่ืนที่ส่วนราชการนํามายุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ 

ในการดําเนินการดังกล่าวกองการเจ้าหน้าที่ได้นําข้อมูลจากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุ
ของข้าราชการไปประกอบการจัดทําข้อมูลการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการคืน
จาก อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะส่วนที่ 3 ตําแหน่งที่ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ซึ่งจะ
มีการกําหนดรายละเอียดของตําแหน่งและกลุ่มงานของพนักงานราชการที่จะทดแทนในตําแหน่งน้ัน เสนอต่อ 
อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบ ซึ่งตามแผนอัตรากําลังที่มีการวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ในตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เทียบ
กับตําแหน่งที่ต้องรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ในแบบ 
คปร.1 ส่วนที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีสัดส่วน 44 : 14  และ 47 : 16 ตามลําดับ กองการ
เจ้าหน้าที่จึงมีแนวทางในการคัดเลือกตําแหน่งทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่จะเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง จาก
แผนอัตรากําลัง โดยมีการวิเคราะห์ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามลักษณะภารกิจ ประเภทตําแหน่ง และ
แนวทางการใช้อัตรากําลังภารกิจของหน่วยงานและของกรมปศุสัตว์ เพ่ือคัดเลือกตําแหน่ง ที่ต้องทดแทนด้วยการ
จ้างรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ของกรมปศุสัตว์ ดังน้ี  

5.1 พิจารณาตําแหน่งประเภททั่วไปเป็นลําดับแรก เน่ืองจากตําแหน่งประเภทวิชาการส่วนใหญ่จะเป็น
ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล ซึ่งเป็นสายงานหลักของกรมปศุสัตว์ หรือสายงานอ่ืนก็จะมีกรอบ
ระดับตําแหน่งถึงระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถือเป็นส่วนราชการด้านงานวิชาการ มีกรอบตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถึงร้อยละ 41.24  จึงเห็นควรคงตําแหน่งประเภทวิชาการ ด้วยตําแหน่งข้าราชการเพ่ือปฏิบัติ
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ภารกิจของหน่วยงานและจากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน จะเห็นได้ว่าตําแหน่งประเภทท่ัวไปมีจํานวนมากกว่าประเภทวิชาการ และมีจํานวนมากกว่า
ตําแหน่งที่ต้องเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

5.2 พิจารณาตําแหน่งของสํานัก/กองเป็นลําดับต่อมา โดยพิจารณาลงถึงกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/ด่านของ
ตําแหน่งที่เกษียณ หากปรากฏว่ายังคงมีข้าราชการตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่การเกษียณ ให้ดําเนินการ
ทดแทนตําแหน่งที่เกษียณน้ันด้วยพนักงานราชการ โดยระบุช่ือตําแหน่งและกลุ่มงานพนักงานราชการตามที่ได้
ระบุในแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการ แล้วจึงพิจารณาตําแหน่งของสํานักงานปศุสัตว์เขต 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ตามลําดับ โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

5.2.1 กรณีตําแหน่งสายงานสนับสนุน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ ในส่วนของสํานัก/กอง หาก
พิจารณาแล้วไม่มีข้าราชการตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่เกษียณแล้ว ก็สามารถพิจารณาการทดแทนด้วย
พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการหรือนักจัดการงานทั่วไปได้ตามท่ีระบุในแผนอัตรากําลัง เน่ืองจาก
เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน เป็นงานประจําพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะศูนย์ซึ่งมีฝ่ายบริหารทั่วไปของสํานักในการควบคุมกํากับและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานอยู่แล้ว            
จึงสามารถดําเนินการทดแทนด้วยพนักงานราชการได้ ยกเว้นสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เห็นควรคงตําแหน่ง                  
เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด้วยตําแหน่งข้าราชการ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อัตรา/
ตําแหน่ง เน่ืองจากต้องรับผิดชอบงานของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ อีกทั้ง ยังมีงบประมาณที่ต้องประสานกับ
จังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

5.2.2 กรณีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ จะพิจารณาการทดแทนด้วยพนักงานราชการ สําหรับสํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอที่มีอัตรากําลังข้าราชการต้ังแต่ 3 อัตราขึ้นไป  

5.2.3 กรณีพิจารณาแล้วมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ จะพิจารณา
อัตราว่างอ่ืนที่มีของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่เห็นสมควรแจ้งแทนตําแหน่งเกษียณและทดแทนด้วย
พนักงานราชการแทนได้ตามความจําเป็น 

5.3 เมื่อได้ตําแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ทบทวนการ
กําหนดช่ือตําแหน่งและกลุ่มงานพนักงานราชการที่ทดแทนอีกคร้ังก่อนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง โดยพิจารณาถึง
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ คพร. อนุมัติ ในแต่ละกลุ่มตําแหน่งว่ามีจํานวนเท่าใด และเพ่ือความคุ้มค่าของ
การบริหารตําแหน่ง จะทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี ดังน้ัน กรณีที่หน่วยงานมีระบุ
ตําแหน่งพนักงานที่ทดแทนด้วยตําแหน่งวุฒิที่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จะดําเนินการปรับปรุงเป็นตําแหน่งวุฒิปริญญาตรี 
แต่ยังคงเป็นช่ือตําแหน่งในลักษณะงานเดียวกัน เช่น เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป เป็น นักวิชาการ
สัตวบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เป็น นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

เมื่อได้รับการจัดสรรคืนจาก อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ครพ. อนุมัติกรอบพนักงาน
ราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ กรมปศุสัตว์จะได้ทดแทนตําแหน่งพนักงาน
ราชการในตําแหน่งที่ตรงตามความต้องการตามภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนทําให้การบริหารอัตรากําลังของ
กรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีรูปแบบการใช้อัตรากําลังที่หลากหลาย มีกําลังคนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการต่อไป  

ในการจัดทําข้อมูลและวิเคราะห์ตําแหน่งว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 จากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
ตามแนวทางการคัดเลือกตําแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน
ราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 14 อัตรา  (ตารางที่ 16) 

1.1) ดําเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกตําแหน่งจากแผนอัตรากําลังที่วิเคราะห์การทดแทนอัตรา
ว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 44 อัตรา ปรากฎว่าได้ตําแหน่งที่ต้องทดแทนจาก
สํานัก/กอง จํานวน  6 อัตรา สํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 1 อัตรา และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด/สํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอ จํานวน 7 อัตรา ซึ่งพนักงานที่ทดแทน จําแนกเป็นกลุ่มงานบริการ จํานวน 1 อัตรา กลุ่มบริหาร
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา กลุ่มเทคนิคทั่วไป จํานวน 3 อัตรา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 2 อัตรา และไม่ระบุ
จํานวน 5 อัตรา 

1.2) จากการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ต้องทดแทน จํานวน 14 อัตรา ในข้อ 1.1) ปรากฎว่ามีจํานวน 5 
อัตรา ที่พิจารณาแล้วมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ จึงได้นําอัตราว่างอ่ืนมาแจ้งแทน
ตําแหน่งเกษียณและทดแทนด้วยพนักงานราชการ  

1.3) การวิเคราะห์ตําแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณ จํานวน 9 
อัตรา และตําแหน่งที่แจ้งยุบเลิกแทน จํานวน 5 อัตรา  โดยตําแหน่งที่ไม่หน่วยงานไม่ได้ระบุตําแหน่งพนักงาน
ราชการที่ทดแทนจะพิจารณาคืนให้ในตําแหน่งสายงานเดียวกัน และตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ปัจจุบันไม่มีการผลิต
บุคลากรในสาขาสัตวแพทย์ในระดับที่ ตํ่ากว่าปริญญาตรีแล้ว จะพิจารณาคืนให้สํานัก/กองเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ และคืนให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเป็นตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โดยตําแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณและตําแหน่งว่างที่แจ้งยุบเลิกแทนเพื่อทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการ จํานวน 14 อัตรา ที่เสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวง มีจํานวน 3 กลุ่มงาน ดังน้ี 

1.3.1) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค 
จํานวน 2 อัตรา และ นายช่างเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา 

1.3.2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 4 อัตรา เป็นตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
1.3.3) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 6 อัตรา เป็นตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 

1.4) ผลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการประเภทวิชาการ/ประเภท
ทั่วไป อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบให้ทดแทนอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการ
เกษียณอายุด้วยอัตราพนักงานราชการคืนกรมปศุสัตว์ จํานวน 14 อัตรา และคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผล                 
การเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมปศุสัตว์ จํานวน 14 อัตรา และ                
กรมปศุสัตว์ได้ออกคําสั่งการกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงานราชการเพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานโดยรายละเอียด
ตําแหน่งและกลุ่มงานเป็นไปตามข้อ 1.3) 

2) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน
ราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2ล563 จํานวน 14 อัตรา (ตารางที่ 17 ) 

2.1) ดําเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกตําแหน่งจากแผนอัตรากําลังที่วิเคราะห์การทดแทนอัตราว่าง
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 41 อัตรา ปรากฎว่าได้ตําแหน่งที่ต้องทดแทนจากสํานัก/
กอง จํานวน 8 อัตรา สํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 3 อัตรา และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ จํานวน 3 อัตรา                 
ซึ่งพนักงานที่ทดแทน จําแนกเป็นกลุ่มงานบริการ จํานวน 4 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป จํานวน 4 อัตรา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 1 อัตรา และไม่ระบุ จํานวน 3 อัตรา 

2.2) จากการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ต้องทดแทน จํานวน 14 อัตรา ในข้อ 2.1) ปรากฎว่ากลุ่มงาน
บริการเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป เป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ซึ่งเป็น
ตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาฯ ที่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งหาก คพร. อนุมัติกรอบ
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พนักงานราชการเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการแล้ว จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงาน จะต่างกับกรอบพนักงานราชการปกติที่ คพร. อนุมัติ สามารถดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน 
จากกลุ่มงานที่มีอัตราค่าตอบแทนตํ่ากว่าไปเป็นอัตราที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าได้ ภายใต้จํานวนรวมกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการที่ คพร. อนุมัติ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการไม่เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน เพ่ือความคุ้มค่าของการบริหารตําแหน่งและงบประมาณ จึงพิจารณาให้ปรับปรุงการ
ทดแทนใน 2 กลุ่มงานดังกล่าว เป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กําหนดให้เป็นนักจัดการงานท่ัวไป และตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล และตําแหน่งสัตวแพทย์ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอซึ่งไม่ได้ระบุตําแหน่ง
พนักงานราชการจะกําหนดการทดแทนด้วยตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  

2.3) การวิเคราะห์ตําแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ จํานวน 14 อัตรา ที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง มีจํานวน 2 กลุ่มงาน ดังน้ี 

2.3.1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 13 อัตรา เป็นตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จํานวน 7 
อัตรา นักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 

2.3.2) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 1 อัตรา เป็นตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 
2.4) ผลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการประเภทวิชาการ/ประเภท

ทั่วไป อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบให้ทดแทนอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการ
เกษียณอายุด้วยอัตราพนักงานราชการคืนกรมปศุสัตว์ จํานวน 14 อัตรา และคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผล                
การเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมปศุสัตว์ จํานวน 14 อัตรา และ                 
กรมปศุสัตว์ได้ออกคําสั่งการกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงานราชการเพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานโดยรายละเอียด
ตําแหน่งและกลุ่มงานเป็นไปตามข้อ 2.3) 
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ตารางที่ 16 ตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่ทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่งว่างจากผลการ 
เกษียณอายุของข้าราชการ 

แผนอัตรากําลัง เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง  หมายเหตุ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 
  สถาบันสุขภาพสตัว์แห่งชาต ิ             
1 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
นายช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค เทคนิคทั่วไป นายช่างเทคนิค เทคนิคทั่วไป   

  สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์             
2 กลุ่มช่างซ่อมบาํรุง นายช่างเทคนิค ไม่ระบ ุ   นายช่างเทคนิค เทคนิคทั่วไป   
  สํานักพัฒนาพนัธุส์ัตว์             
3 ศูนย์วิจัยและบาํรงุพันธุ์สตัว์ชัยภูม ิ นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
4 ศูนย์วิจัยและบาํรงุพันธุ์สตัว์อดุรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นําตําแหน่งสัตวแพทย์ว่างยุบเลิกแทน 

และทดแทนด้วยพนักงานราชการ 
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์           
5 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว์             
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4             
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสตัว์ที่ 4 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ บริการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นําตําแหน่งสัตวแพทย์ว่างยุบเลิกแทน 

และทดแทนด้วยพนักงานราชการ 
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ไม่ระบ ุ   นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นําตําแหน่งสัตวแพทย์ว่างยุบเลิกแทน 

และทดแทนด้วยพนักงานราชการ 
9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ไม่ระบ ุ   นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นําตําแหน่งสัตวแพทย์ว่างยุบเลิกแทน 

และทดแทนด้วยพนักงานราชการฃ 
10 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น สัตวแพทย์ ไม่ระบ ุ   นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
11 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
12 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ไม่ระบ ุ   นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นําตําแหน่งสัตวแพทย์ว่างยุบเลิกแทน 

และทดแทนด้วยพนักงานราชการ 
13 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง สัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
14 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
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ตารางที่ 17 ตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่ทดแทนด้วยตําแหน่งพนักงานราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่งว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการ 

แผนอัตรากําลัง เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง  หมายเหต ุชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 
  สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์             
1 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่ระบ ุ   นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป  
  สํานักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์             
2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุร ี เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์             
3 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธ์านี เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาพนัธุส์ัตว์             
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ บริการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
5 ศูนย์วิจัยและบาํรงุพันธุ์สตัว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ บริการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์           
6 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว์             
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ บริการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาํปาง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3             
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสตัว์ที่ 3 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8             

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสตัว์ที่ 8 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4             

11 ฝ่ายบรหิารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ บริการ นักจัดการงานทั่เวไป บริหารทั่วไป   
12 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สัตวแพทย์ ไม่ระบ ุ   นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
13 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณโุลก เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
14 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ไม่ระบ ุ   นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
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5.4 การทดแทนอัตราว่างอ่ืนที่หน่วยงานได้จัดทํามานอกเหนือจากอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งเป็นตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งสัตวแพทย์            
ที่ว่างตามข้อมูลการทดแทนว่างอ่ืนในแผนอัตรากําลัง ดังน้ี 

5.4.1 เปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน เป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 
1) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
3) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

5.4.2 เปลี่ยนประเภทและช่ือตําแหน่งในสายงาน เป็นประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 
จํานวน 6 อัตรา ดังน้ี 

1) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
2) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
3) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
4) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
5) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
6) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กระบวนการท่ี 6 การติดตามประเมินผล 
การวางแผนอัตรากําลังที่ดีจะต้องมีการออกแบบแนวทางในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบว่า

ได้มีการดําเนินการตามแผนทางที่กําหนด และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผน
และจะต้องมีการดําเนินการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนอัตรากําลัง
เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุที่จัดทําขึ้น ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์
ซึ่งนําไปประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

6.1 การทบทวนและปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตําแหน่งข้าราชการท่ีเกษียณอายุ ทําให้มีผลต่อ
จํานวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จากจํานวน 
156 อัตรา เป็นจํานวน 144 อัตรา มีผลทําให้จํานวนตําแหน่งที่ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน
ราชการ) จากจํานวน 16 อัตรา เป็นจํานวน 14 อัตรา เพ่ือให้การนําแผนไปใช้สอดคล้องกับตําแหน่งปัจจุบัน    
จึงให้หน่วยงานดําเนินการทบทวนข้อมูลการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ และกองการเจ้าหน้าทีได้
ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เสนอผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้ทราบ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน
และกรมปศุสัตว์อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังน้ี 

6.1.1 การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทบริหารและ
ประเภทอํานวยการ ได้แก่ตําแหน่ง อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และ
ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากเดิมจํานวน 12 อัตรา เป็นจํานวน 14 อัตรา (ภาคผนวก ง หน้า 119) 

6.1.2 การวิเคราะห์เพ่ือการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยการจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่งจากมากไปหาน้อย              
จากเดิมจํานวน 156 อัตรา เป็นจํานวน 144 อัตรา (ภาคผนวก ง หน้า 120)  
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6.1.3 การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ได้แก่ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) จากเดิมจํานวน 47 อัตรา เป็นจํานวน 41 อัตรา 
(ภาคผนวก ง หน้า 130) 

6.1.4 การวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือทดแทนอัตราว่างของข้าราชการด้วยเหตุอ่ืน จากเดิม
จํานวน 9 อัตรา เพ่ิมเติมเป็นจํานวน 18 อัตรา (ภาคผนวก ง หน้า 133) 

6.2 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ที่ได้นําเสนอต่อ อ.ก.พ.กระทรวงใน
การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 
- 2565) โดย อ.ก.พ. กระทรวง ได้ให้ความเห็นชอบให้ทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุด้วย
อัตราพนักงานราชการคืนกรมปศุสัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์เสนอ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) ได้พิจารณาการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จึงมีมติ
อนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ของกรมปศุสัตว์ รวมเป็นจํานวน 28 อัตรา และกรมปศุสัตว์
ได้ออกคําสั่งกําหนดกรอบอัตราพนักงานราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 และได้แจ้งให้กองแผนงานทราบเพื่อ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมดังกล่าว ตามแนวทางการจัดสรร
งบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนดไว้ในมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

ทั้งน้ี กรมปศุสัตว์จึงมีกรอบอัตรากําลังพนักงานเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการ จํานวนทั้งสิ้น 38 อัตรา ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 18 กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์  

สิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานพนักงานราชการ รวม บริการ เทคนิค บริหารท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ 
2561 - - 7 3 10 
2562 - 4 4 6 14 
2563 - - 13 1 14 

รวม - 4 24 10 38 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทน             
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทางหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ต่อไป  
ดังผังกระบวนการดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 19 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 
1 
 

 
 

ศึกษาบทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม 
ปศุสัตว์ โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของกรม
ปศุสัตว์  นโยบายและมาตรการด้านการบริหาร
กําลังคน ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการ
กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
2 

 
 

 นํ า ผลการศึ กษาวิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มูล ท้ั งหมด  
มากําหนดเป็นแนวทางการบริหารอัตราว่างจาก
ผลกา ร เ กษี ยณอา ยุ ขอ ง ข้ า ร า ชก า รขอ ง  
กรมปศุสัตว์ และกําหนดแนวทางการจัดทํา
ข้อมูลการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุ
ของข้าราชการท่ีสอดคล้องกับมาตรการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ และกําหนดแบบฟอร์ม 
โดยเสนอกรมปศุสัตว์เห็นและแจ้งเ วียนให้
หน่วยงานดําเนินการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
3 
 

 

 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
การขอจัดสรรตําแหน่งข้าราชการคืน ข้อมูลการ
ทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ตําแหน่งประเภทวิขาการ
และประเภททั่วไป  

- กองการเจ้าหน้าท่ี 
- หน่วยงานท่ีมี
ข้าราชการเกษียณอายุ 
 

 
4 
 

 

 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทน
อัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการของ
แต่ละหน่วยงาน สรุปและจัดทําแผนในภาพรวม
ของกรมปศุสัตว์ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
5 
 

 

 เสนอกรมปศุสัตว์เห็นชอบแผนอัตรากําลัง และ
ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เ พ่ือใ ห้
หน่วยงานทราบและใช้ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของหน่วยงานและกรมปศุสัตว์ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
6 

 มีการติดตามการนําแผนอัตรากําลั ง ไปใช้   
และการทบทวนและปรับปรุ งแผนให้ เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
 

การศึกษาข้อมูล 
เพ่ือประกอบการ

ดําเนินการ 

การกําหนดแนวทาง
ดําเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การนําแผนอัตรากําลังไปใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือสรุปและจัดทําแผน 
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บทท่ี 4 
สรปุ ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
การจัดทําผลงานการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในครั้งต่อไป ให้ถูกต้องตามมาตรการที่คณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด และเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนอัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ 

ดังน้ัน ในบทน้ีจะสรุปแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือ
ทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่ได้จากการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทน
การเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ครอบคลุมถึงการนํา
ผลจากการจัดทําแผนไปใช้ในการดําเนินการทดแทนอัตรากําลังข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทาง             
ในการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในครั้งต่อไป ดังน้ี 
1. สรุปการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

กระบวนการท่ี 1 การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินการ 
1.1 กรมปศุสัตว์ มีกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวน 4,687 อัตรา มาตรการบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) กําหนดให้มีการบริหารอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ ตามเกณฑ์ส่วนราชการ
ขนาดกลาง (อัตรากําลังข้าราชการ จํานวน 1,000 - 5,000 อัตรา) และให้ปรับลดอัตรากําลังข้าราชการ โดยการทดแทน
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ร้อยละ 10 ของข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่ง
ประเภททั่วไปที่เกษียณอายุราชการ  

1.2 การศึกษาข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการ ทําให้ทราบถึงข้อมูลตําแหน่งข้าราชการที่มี           
การเกษียณอายุราชการ ที่ต้องดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังภาครัฐ ในการทดแทนด้วยการจ้างงาน 
ในรูปแบบอ่ืน สรุปรายละเอียดตารางดังน้ี 
ตารางท่ี 20 สรุปข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563    (หน่วย : อัตรา) 

ปีงบประมาณ  

จํานวน
ข้าราชการ
เกษียณอายุ 

ประเภท
บริหาร/

อํานวยการ 

ประเภทวิชาการ/ท่ัวไป การทดแทน 
ด้วยการจ้างงาน

รูปแบบอื่น ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้า 
ผู้ปฏิบัติงาน
(ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา) 

รวม 

2562 149 7 4 94 44 142 14 

2563 168 12 6 103 47 156 16 

ซึ่งการศึกษาข้อมูลและการทําความเข้าใจเก่ียวกับภารกิจของกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์กรม
ปศุสัตว์ จะแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ และนโยบายและมาตรการด้านบริหารกําลังคน            
จะเป็นประโยชน์สําหรับใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการทดแทนการเกษียณอายุ
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ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ รวมท้ังข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์เป็นการล่วงหน้า ทําให้
สามารถนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ และเพ่ือช้ีแจงแก่หน่วยงานให้มีความเข้าใจ ทราบความเป็นมา วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอน
อย่างละเอียด ตลอดจนแนวคิดหรือหลักการในการดําเนินการ และการจัดเตรียมข้อมูลที่ เก่ียวกับ                 
การดําเนินการ  

กระบวนการท่ี 2 การกําหนดแนวทางดําเนินการ 
2.1 การกําหนดแนวทางบริหารอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์              

ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของตําแหน่ง
แต่ละประเภท ตามลักษณะงานของภารกิจ และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ จึงได้
กําหนดเป็นแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณของข้าราชการ ดังน้ี 

2.1.1 ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ตามกฎหมายการจัดต้ังส่วนราชการ ซึ่งภารกิจมีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
ชาติ จึงคืนหน่วยงานเดิมตามที่ คปร. กําหนด 

2.1.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป กําหนดแนวทาง ดังน้ี 
1) ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ และตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการ

ศูนย์/สถานี หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงาน และการปฏิบัติ
ภารกิจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมปศุสัตว์ นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ จึงให้จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด 

2) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ซึ่งมีทั้งตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักและ
ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน จึงให้จัดสรรคืนหน่วยงานเดิม ด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือ
ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ได้ตามความจําเป็นของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน  

3) กรณีมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ ให้นําอัตราว่างอ่ืนที่มี
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความจําเป็น 

2.2 การกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ จึงดําเนินการตามแนวทางบริหารอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ข้างต้น 
ดังน้ี  

2.2.1 การคงตําแหน่งข้าราชการ เน่ืองจากตามหลักเกณฑ์การบริหารอัตราว่างจากการ
เกษียณที่ คปร. กําหนดให้ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป จํานวนร้อยละ 70 ให้จัดสรรคืนส่วนราชการเดิม และสามารถบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ือง
ทันที  โดยตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป จํานวนร้อยละ 20 จะสามารถบริหารอัตรากําลังได้    
เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง ได้จัดสรรคืนให้ส่วนราชการ และจํานวนร้อยละ 10 ที่เหลือให้ทดแทนด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คปร. กําหนด จึงกําหนดให้หน่วยงานจัดลําดับ
ความสําคัญของตําแหน่งจากมากไปหาน้อยดําเนินการ ดังน้ี   

1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตว์เขต 
ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กําหนดให้จัดเรียงความสําคัญไว้เป็นลําดับแรกของหน่วยงาน 
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2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป ในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้า (ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่) กําหนดให้
จัดเรียงความสําคัญไว้เป็นลําดับสองของหน่วยงาน  

3) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) กําหนดให้จัดเรียงเป็นลาํดับท้ายของหน่วยงาน โดยให้มีการเรียงลําดับความสําคัญของตําแหน่ง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตรากําลงั และการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน 

2.2.2 การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ พบว่า 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 14 อัตรา 
โดยตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) มีจํานวน 44 อัตรา  

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 16 อัตรา 
โดยตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) มีจํานวน 47 อัตรา 

ซึ่งการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนเปรียบเทียบกับตําแหน่งผู้ปฏิบั ติงาน
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) คิดเป็นสัดส่วน 3 : 1 จึงกําหนดให้หน่วยงานจัดทําข้อมูลการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
เฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เท่าน้ัน บน
สมมุติฐานที่ว่าหน่วยงานได้ตําแหน่งพนักงานราชการทดแทนตําแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุ พร้อมระบุช่ือตําแหน่ง
และกลุ่มงานของพนักงานราชการใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตามที่ คปร. กําหนด ซึ่งจะทําให้การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการได้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

กระบวนการท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานจัดทําเพ่ือสรุปเป็นแผนในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะต้อง

ตรวจสอบจํานวนตําแหน่งข้าราชการที่ เกษียณอายุ และการจัดทําข้อมูลในแบบฟอร์มการคงตําแหน่ง
ข้าราชการ และตําแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ที่ เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา)  ให้ครบถ้วน  

กระบวนการท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและจัดทําแผน 
4.1 การสรุปและจัดทําเป็นแผนอัตรากําลังในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทําตามแนวทางการบริหารอัตราว่างจาการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ โดยศึกษา
ความสําคัญของตําแหน่ง ตามลักษณะของภารกิจ และการใช้กําลังคนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จําแนกเป็น
ปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการกําลังคนภาครัฐ ดังน้ี 

4.1.1 บัญชีการจัดคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทบริหาร 
4.1.2 บัญชีการวิเคราะห์เพ่ือการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ

ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
4.1.3 บัญชีการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ ด้วยการจ้างงาน

รูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) 
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ซึ่งการวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จะเป็นประโยชน์ในการนําไป
ประกอบการกําหนดตําแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ในการนําเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
เพ่ือเห็นชอบและกําหนดเป็นกรอบพนักงานราชการเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณต่อไป   
ตารางท่ี 21 สรุปการวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) (หน่วย : อัตรา) 

ปีงบประมาณ  
ตําแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) 

กลุ่มงานพนักงานราชการ 

เทคนิคท่ัวไป บริการ บริหารท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ไม่ระบ ุ

2562 44 4 5 15 3 17 

2563 47 9 6 11 3 18 

4.2 ในการสรุปและจัดทําแผนในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ นอกเหนือจากการวิเคราะห์อัตราว่าง
จากผลการเกษียณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์การขอทดแทนอัตราว่างอ่ืน  
ที่หน่วยงานได้จัดทําเพ่ิมเติม ตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งสัตวแพทย์ว่าง โดยขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง
โดยขอเปลี่ยนตําแหน่งในสายงานเป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสัตวแพทย์ ซึ่งจะแสดงถึงเหตุผลความ
จําเป็นในการปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหน่งต่อไป 

กระบวนการท่ี 5 การนําแผนอัตรากําลังไปใช้ 
กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของ

ข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน
และกรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้นําข้อมูลจากแผนอัตรากําลังไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังน้ี 

5.1 การบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และ 2563 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุ ซึ่งเมื่อ 
อ.ก.พ. กระทรวง ได้ให้ความเห็นชอบการทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยอัตราพนักงาน
ราชการคืนกรมปศุสัตว์ตามท่ีเสนอ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ก็จะกําหนด
กรอบตําแหน่งพนักงานราชการของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจต่อไป 

5.1.1 การนําผลจากการจัดทําแผนอัตรากําลังไปใช้ประกอบการจัดทําข้อมูลการจัดสรรอัตรา
ว่างจากผลการเกษียณาอายุของข้าราชการ เสนอ อ.ก.พ กระทรวง โดยเฉพาะการกําหนดตําแหน่งที่ทดแทน
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
ตารางท่ี 22 สรุปการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ        (หน่วย : อัตรา) 

ปีงบประมาณ  

แผนอัตรากําลัง ผลดําเนินการ 
จํานวน

ข้าราชการ
เกษียณอายุ

ประเภท
บริหาร/

อํานวยการ 

ประเภท
วิชาการ/
ทั่วไป 

วิเคราะห์
ทดแทน 
พรก. 

จํานวน
ข้าราชการ
เกษียณอายุ

ประเภท
บริหาร/

อํานวยการ

ประเภทวชิาการ/ทัว่ไป
จํานวน จัดสรรคนื

ทันที 
(70%) 

 อ.ก.พ. กษ.
จัดสรร 
(20%) 

ทดแทน 
พรก. 

(10%) 
2562 149 7 142 44 148 7 141 99 28 14 

2563 168 12 156 47 159 14 145 102 29 14 
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5.1.2 การกําหนดตําแหน่งที่ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน กองการเจ้าหน้าที่ได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังที่มีการวิเคราะห์ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) โดยศึกษาถึงประเภทตําแหน่งและสายงาน โครงสร้างอัตรากําลังของ
หน่วยงาน ลักษณะงานตามภารกิจของหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายตําแหน่ง เพ่ือให้
ได้ตําแหน่งที่จะทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนของกรมปศุสัตว์ให้ครบตามที่ คปร. กําหนด และพิจารณา
แล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้ัน 

ตารางท่ี 23 สรุปการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการเกษียณท่ีทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
(หน่วย : อัตรา) 

ปีงบ 
ประมาณ  

แผนอัตรากําลัง การ
ทดแทน
ด้วย 
พรก. 

สํานัก/กอง เขต จังหวัด/
อําเภอ

ทดแทน 
พรก. 

ประเภท
วิชาการ 

ประเภท
ทั่วไป 

นายช่าง
เทคนิค/
เครื่องกล

จพง.
ธุรการ

จพง. 
วิทย์ฯ 

จพง. 
สัตวบาล

สัตว
แพทย์ 

จพง. 
ธุรการ 

จพง.
สบ 

จพง.
สบ 

สัตว
แพทย์

2562 44 14 30 14 4   1 1 1  5 2 

2563 41 8 33 14  4 1 2 1 1 2 2 1 

5.1.3 การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนอัตราข้าราชการที่ ว่างจากการ
เกษียณอายุ กองการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการบริหารตําแหน่งพนักงานราชการ
และงบประมาณท่ีได้รับ จึงเห็นควรกําหนดกลุ่มงานพนักงานราชการเป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึง
ปรับปรุงกลุ่มงานพนักงานราชการให้เป็นตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับตําแหน่งที่ระบุ
การทดแทนด้วยกลุ่มงานพนักงานราชการที่ใช้วุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 24 สรุปการกําหนดกรอบพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ          (หน่วย : อัตรา) 

ปีงบ 
ประมาณ  

จํานวน 
พรก. 

ทดแทน 

กลุ่มงานพนักงานราชการ 
เทคนิคท่ัวไป บริการ บริหารท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ 

นายช่าง 
เทคนิค 

นายช่าง 
เคร่ืองกล

นักวิชาการ 
สัตวบาล 

นักจดัการ
งานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ นายสัตวแพทย์ 

2562 14  2 2 - 4 - - 6  

2563 14 - - - 7 5 1 1 

5.2 กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่างตามข้อมูลการทดแทน
ว่างอ่ืนในแผนอัตรากําลัง โดยเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงาน เป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จํานวน 3 อัตรา 
และเปลี่ยนประเภทและช่ือตําแหน่งในสายงาน เป็นประเภทวิชาการ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ จํานวน 6 อัตรา  
ตารางท่ี 25 สรุปการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ในการปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง    (หน่วย : อัตรา) 

แผนการทดแทนตําแหน่งสัตวแพทย์ท่ีว่าง ผลการดําเนินการปรบัปรุงตําแหน่ง 
วิเคราะห์

การทดแทน 
เจ้าพนักงาน
สัตวบาล นายสตัวแพทย์ เจ้าพนักงานสตัวบาล/

นายสตัวแพทย์ 
เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง 

ในสายงาน เจ้าพนักงานสตัวบาล นายสตัวแพทย์ 

18 อัตรา 11 อัตรา 6 อัตรา 1 อัตรา 9 อัตรา 3 อัตรา 6 อัตรา 
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กระบวนการท่ี 6 การติดตามประเมินผล 

เมื่อได้มีการนําแผนอัตรากําลังไปใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังแล้ะวจะต้องมีการติดตาม 
ประเมินผล ตรวจสอบได้ว่าได้มีการดําเนินการตามแผนหรือไม่ รวมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการแผน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนอัตรากําลังต่อไป ดังน้ัน 
ควรมีการทบทวนแผนในทุกๆ ปี แม้ว่าแผนอัตรากําลังที่กําหนดขึ้นน้ันจะครอบคลุมระยะ 2 ปีก็ตาม เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนอัตรากําลังได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการทบทวน
และปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้การนําแผนอัตรากําลังไปใช้สอดคล้องกับตําแหน่งและภารกิจปัจจุบัน 

2. ปัญหาอุปสรรค 
2.1 ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทุกหน่วยงาน รวมท้ังข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะ

ข้อมูลการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ที่มีหน่วยงานเป็นจํานวนมาก ไม่ระบุช่ือตําแหน่งของ
พนักงานราชการหรือไม่จัดทําแบบฟอร์มน้ี ซึ่งทําให้แผนที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลต่อการนําแผนไปใช้ในการ
บริหารอัตรากําลัง ซึ่งในการรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาก็จะประสานหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลให้ได้มากที่สุด 

2.2 มีการแต่งต้ังหรือโยกย้าย ในระหว่างที่มีการจัดทําแผน ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์อัตราว่าง
จากการเกษียณอายุของข้าราชการ โดยเฉพาะการจัดเรียงลําดับตําแหน่ง ทําให้ข้อมูลที่เตรียมไว้อาจไม่ตรงกับ
ผลการวิเคราะห์ แต่ในแผนภาพรวมของกรมปศุสัตว์จํานวนยังคงครบถ้วน  

2.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอในการจัดทําแผน
อัตรากําลัง และมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ รวมทั้งตําแหน่งในสายงานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีผลต่อ
การวิเคราะห์ เช่น ตําแหน่งสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ไม่มีการผลิตแล้ว ไม่สามารถเรียกบรรจุข้าราชการได้ 
ทําให้การระบุการทดแทนอัตรากําลังมีความแตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นการคงอัตรากําลังด้วยตําแหน่ง
ข้าราชการ หรือทดแทนด้วยพนักงานราชการ บางหน่วยงานยังระบุความต้องการเป็นตําแหน่งสัตวแพทย์อยู่ 
ไม่ว่าเป็นตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานราชการ  

2.4 ไม่ได้มีการพิจารณาถึงภารกิจงานที่แท้จริง เน่ืองจากภารกิจงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การพิจารณากําหนดตําแหน่งทดแทน โดยการอ้างอิงตําแหน่งเดิม และไม่ได้พิจารณาถึงภารกิจ
งานที่แท้จริง อาจส่งผลให้การกําหนดความต้องการตําแหน่งที่ทดแทนตําแหน่งเกษียณอาจไม่เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดการขอปรับเปล่ียนอยู่บ่อยครั้งหลังจากมีการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการรวบรวมจัดทําเป็นแผน ในภาพรวมระดับกรม  

2.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐที่อาจมีการปรับปรุงหรือออก
แนวทางเพ่ิมใหม่ในระหว่างปี ส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการวางแผนการทดแทนเกษียณของหน่วยงานใน
ระยะ 3 - 5 ปี เช่น การกําหนดให้มีการทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เพ่ิมเติม
ในระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็น ปีสุดท้ายของการดําเนินการตามมาตรการบริหารและจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
2557 - 2561)   

2.6 การไม่ยอมรับในมาตรการด้านกําลังคน การออกแบบมาตรการด้านการบริหารกําลังคน                 
ในภาพรวมของภาครัฐ โดยขาดการพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอัตรากําลังของหน่วยงานที่มีความเฉพาะด้าน และก่อให้เกิดการไม่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานตามมาตรการของกองการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการ
ดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่ คปร. กําหนด  
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรมีการดําเนินการในรูปแบบคณะทํางาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่งใน

ภาพรวมของกรมปศุสัตว์เพ่ือการขอคงตําแหน่งด้วยตําแหน่งข้าราชการ และการจัดลําดับตําแหน่งที่ต้องทดแทน
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้แผนอัตรากําลังในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 
สามารถนําไปใช้ในการบริหารอัตรากําลัง การจัดทําข้อมูลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา ทําให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน 
เน่ืองจากการจัดทําแผนอัตรากําลังในครั้งน้ี เป็นการให้หน่วยงานระบุความต้องการตําแหน่งข้าราชการท่ี
เกษียณอายุของหน่วยงานเอง โดยเป็นการเรียงลําดับความสําคัญของตําแหน่งตามภารกิจ และระบุช่ือตําแหน่งของ
พนักงานราชการที่จะมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) และให้เรียงลําดับตามความ
ต้องการของหน่วยงาน แผนอัตรากําลังที่ได้จะเป็นการจัดลําดับตําแหน่งในแต่ละหน่วยงานเท่าน้ัน ซึ่งคณะทํางาน
ควรมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นประธาน มีหัวหน้าหน่วยงานหรือข้าราชการตามที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 4 คน เป็นคณะทํางาน และกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งมี
บทบาทในการพิจารณาภาพรวมของการวางแผนอัตรากําลัง โดยมีการวางแผนกระบวนการทํางาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงานในการจัดทําแผนอัตรากําลัง รวมถึงการกํากับติดตามให้งานเป็นตามแผนที่กําหนด  

3.2 ควรมีการจัดประชุมผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
และช้ีแจงกระบวนการเก็บข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ รวมท้ังจะเป็นการสร้างการยอมรับจากบุคลากรมากข้ึน เน่ืองจากการวางแผนอัตรากําลัง
เป็นกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

3.3 ควรมีการวางแผนกําลังคน (Workforce Planning) ให้ครบทุกมิติ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวของ
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์ ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) เน่ืองจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เท่าน้ัน 

3.4 ควรมีการวางแผนปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง ของตําแหน่งสัตวแพทย์ เน่ืองจากมีผู้เกษียณอายุ
เป็นจํานวนมาก และเป็นตําแหน่งสายงานหลักที่มีความจําเป็นต่อการขับเคล่ือนภารกิจของกรมปศุสัตว์ แต่ไม่
สามารถบรรจุข้าราชการได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของกรมปศุสัตว์เป็นอย่างต่อเน่ืองและ                 
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นต้องมีการวางแผนในการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งในสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาบุคลากรใหม่ทดแทนตําแหน่งเดิม           
ที่เกษียณอายุราชการไป และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เดิมในสายงานหลักให้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
มากขึ้น  

3.5 ควรพิจารณาจัดทําแผนการคัดเลือก การเตรียมความพร้อม ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 
(Succession Plan) ของตําแหน่งผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งอาจมีจํานวนไม่มาก แต่เน่ืองจากเป็นตําแหน่งที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่สูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสํานักหรือกรมปศุสัตว์
ในภาพรวมได้  รวมถึงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้
ความรู้เทคนิคหรือความรู้เฉพาะทางต่างๆ ต้องสูญหายไปกับการเกษียณอายุของบุคลากร รวมท้ังดูแลรักษา 
สนับสนุนให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้าและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
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1. หลักการบริหารอัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม 
1.1 อ.ก.พ.กระทรวง มีอํานาจตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ในการบริหารอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง               
โดยพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปีงบประมาณให้กับ            
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง โดยจะพิจารณาจัดสรรคืน เป็นข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืน (พนักงานราชการ) ขึ้นอยู่กับความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ  

1.2 ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็น
อย่างย่ิงและหากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของภาครัฐตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ  

2. วิธีการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ 
2.1 การจัดสรร/เกลี่ยอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจาก

ผลการเกษียณคืนให้แก่ส่วนราชการเดิม หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ได้ตามความจําเป็นของภารกิจ 
2.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้จัดสรร

เป็นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการคืนให้แก่ส่วนราชการเดิมในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเดิม ตาม
จํานวนที่ต้องทดแทน และให้ยุบเลิกอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลเกษียณอายุน้ัน 

2.3 การขอจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ที่มีความจําเป็นต้องใช้
อัตรากําลังเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นภารกิจ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความเช่ือมั่นของชาติในระดับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือ
ส่งผลต่อบทบาทท่าทีของประเทศไทยในเวทีโลก 

2.4 การบริหารอัตราข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดสรรอัตราเพื่อ
การบริหารจัดการภายในส่วนราชการ/หน่วยงาน ไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปีงบประมาณ  

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
 อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการในสังกัด ตามขนาดอัตรากําลัง 
ประเภทตําแหน่ง และลักษณะภารกิจที่ปฏิบัติของส่วนราชการ โดยจําแนกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 
 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับส่วนราชการขนาดกลาง ที่มีอัตราข้าราชการ ต้ังแต่ 1,001 - 5,000 อัตรา 
ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจาก
ผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที 

2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
- ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 70 
- ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) โดยจัดสรรส่วนราชการเดิม ร้อยละ 10 
- ให้ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20             

คืนให้ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเป็นของภารกิจ 
ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถแจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณน้ันๆ หรือนําอัตราว่างอ่ืน                

ที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความจําเป็น แต่จะต้องไม่นําตําแหน่งที่ คปร. หรือ อ.ก.พ.

แนวทางการบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ของกรมปศสุตัว์ 
ตามมาตรการบรหิารจดัการกําลังคนภาครฐั พ.ศ. 2562 - 2565 



81 
 

กระทรวง ได้กําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งไว้เป็นการเฉพาะมายุบเลิก โดยจะต้องแจ้งอัตราว่างให้ครบ               
ตามจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด 

3.2 เงื่อนไขการพิจารณาท่ี คปร. กําหนด 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุหรืออัตราว่างที่เห็น 

สมควรยุบเลิก หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจ
ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ 

1) ลักษณะของภารกิจ 
ก. ภารกิจหลักของส่วนราชการที่มีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพ่ือ

แก้ปัญหาด้านใดด้านหน่ึงในระยะเร่งด่วน หรือเป็นภารกิจสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแม่บท หรือยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องเร่งรัดการดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ข. ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฃ 
ค. ภารกิจที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือการพัฒนาระบบราชการ 
ง. ภารกิจที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ 

2) แนวทางการจําแนกตําแหน่งและการใช้กําลังคนตามภารกิจ 
ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ 
ก. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท่ีปรากฏใน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และการปฎิบัติภารกิจน้ันส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วน
ราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ หรือ 
ค. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดให้ต้องใช้ข้าราชการ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมิได้ให้อํานาจในการแต่งต้ังบุคลากรอื่นปฏิบัติงานแทนได้ 
โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจส่งผลต่อการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ 
ก . เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น งาน

ศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน 
งานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานของตําแหน่งจําเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่กับ
ตําแหน่งใน สายงานหลักที่เป็นภารกิจอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่
กําหนด หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงานเป็นงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Administration Support) โดยรวมของส่วนราชการ เช่น งานอํานวยการและประสานราชการ งานบริหาร
ทั่วไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และ
บุคลากร เป็นต้น 

การใช้กําลังคนตามภารกิจ 
การใช้กําลังคนในแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืน คปร. ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังน้ี  
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การจําแนกภารกิจของส่วนราชการ กรอบการใช้กําลังคนภาครัฐ 
1. ภารกิจหลัก 
     เป็นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ หรืองาน
ที่ทําเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร หรือเป็นงานหลักตามบทบาท
ภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน ที่จําเป็นต้องดําเนิน เพ่ือให้
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ข้าราชการ ร้อยละ 90-100 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างช่ัวคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

2. ภารกิจสนับสนุน 
     2.1 เป็นงานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) 
เช่น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิค
เฉพาะด้าน เป็นต้น ที่งานน้ันทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด 
โดยทําเพ่ือประกอบการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเพ่ือการ
พัฒนางานวิชาการ หรืองานเทคนิคเฉพาะด้านที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งตามภารกิจหลัก  

 ข้าราชการ ร้อยละ 50-75 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างช่ัวคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

     2.1 เป็นงานประจําพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Administration Support) ของหน่วยงาน เช่น งาน
อํานวยการและประสานราชการ งานบริหารทั่วไป งานธุรการ 
งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งาน
บริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น ที่งานน้ันทําเพ่ือ
สนับสนุนให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธ์ิ
ผลตามเป้าหมายที่กําหนด  

 ข้าราชการ ร้อยละ 20-25 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างช่ัวคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

4. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย
การจ้างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนิตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้มีมติกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการ 

1) การกําหนดจํานวนพนักงานราชการ ให้ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณ 1 อัตรา ต่ออัตรา
พนักงานราชการ 1 อัตรา (1:1) โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการให้เป็นไปตามประกาศ คพร. 
เรื่องการกําหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตราพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 
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2) การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงานของ
พนักงานราชการ โดยให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่ม
งานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจ้าง ให้มีระยะเวลาการจ้างได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาของกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ปี ที่ คพร. อนุมัติ โดยไม่นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เป็น
กรอบปกติ และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจ้างในแต่ละรอบ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจและความ
จําเป็นของการใช้อัตรากําลังพนักงานราชการดังกล่าว เสนอ คพร. พิจารณาต่อไป 

4.2 อนุมัติในหลักการให้สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมกรณีทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการได้ทันที ยกเว้นกรณีที่
คําขอไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดให้เสนอ อ.คพร. และ คพร. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

4.3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพารณา
จัดสรรงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ส่วนราชการไม่เกินจํานวนกรอบ
อัตรากําลังพนักงานในแต่ละกลุ่มงานที่ คพร. มีมติอนุมัติ โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะ
ของแต่ละกลุ่มงาน  

5. แนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 - 2565 

4.1 การจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/256๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 256๑   

1) สายงานหลัก 
1.1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 4 สายงาน ได้แก่ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล

นักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.2) ตําแหน่งประเภททั่ วไป  จํานวน  4 สายงาน  ได้แก่ สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล               

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) สายงานสนับสนุน 

1.1) ประเภทวิชาการ จํานวน 14 สายงาน ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ 
นักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร เศรษฐกร เภสัชกร และบรรณารักษ์ 

1.2) ประเภททั่ วไป จํานวน 9 สายงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างภาพ นายช่างโยธา และนายช่างศิลป์ 

4.2 การดําเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์  
1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด  
2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป  

2.1) ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี หัวหน้า
ด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พื้นที่ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด   

2.2) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด 
ในการจัดสรรคืนหน่วยงานเดิม ด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 
หรือเกล่ียให้หน่วยงานอื่น ตามความจําเป็นของภารกิจ  

2.3) กรณีพิจารณาการจัดสรรแล้วมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ กรมจะ
พิจารณาแจ้งอัตราว่างอื่นที่มีของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความ
จําเป็น 
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากําลงัเพื่อการทดแทนอัตราว่างจากผลการอายุเกษียณของข้าราชการ ด้วยตําแหน่งขา้ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด ก 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง
เลขที่ ชื่อตําแหน่ง ประเภท

ตําแหน่ง 
ระดับ

ตําแหน่ง 
กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/

สถานี/ด่าน 
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืน  

ด้วยตําแหน่งข้าราชการ 
1 5001 ปศุสัตว์อําเภอ  

(สัตวแพทย์) 
ทั่วไป ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ

เมือง ข  จังหวัด ก 
ตําแหน่งปศุสัตว์อําเภอ เป็นหัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จําลองบทบาท
ภารกิจของกรมปศุสัตว์มาปฏิบัติในระดับอําเภอ ปฏิบัติภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด มีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปศุสัตว์
ในระดับพื้นที่ ทั้งด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ โดยต้องใช้ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล
เกี่ยวกับวินิจฉัยชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบโรคในสัตว์ สินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหา
สาเหตุของการเกิดปัญหา วางแผนและดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ตลอดจน
ด้านตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์เพื่อให้มีปริมาณสัตว์
เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรคสารตกค้าง และสารปนเปื้อนมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

2 5002 เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปง / ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ
เมือง ข  จังหวัด ก 

เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติงานภารกิจหลักของกรมในส่วนภูมิภาค (สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ) 
ปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทั้งภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านการพัฒนามาตรฐานสนิคา้
ปศุสัตว์ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หากใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นจะส่งผล
กระทบต่อภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัด ก มีการดําเนินการ
โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเป็นจํานวนมาก เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการธนาคารโค-
กระบือ และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมือง ข ยังรับผิดชอบดําเนินการโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการผลิตและแปรรูปสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื้อและไก่พื้นเมือง) คุณภาพครบ
วงจรรองรับตลาดอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
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ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง
เลขที่ ชื่อตําแหน่ง ประเภท

ตําแหน่ง 
ระดับ

ตําแหน่ง 
กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/

สถานี/ด่าน 
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืน  

ด้วยตําแหน่งข้าราชการ 
และมีความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์
เศรษฐกิจของจังหวัด ก ลดลงมาก จํานวนการผลติไม่เพียงพอสําหรับบริโภคทั้งภายในจงัหวัดและ
ภายในประเทศ ราคาโคเนื้อและสัตว์ปีกจะพุ่งสูงขึ้น เพราะในส่วนของโคเนื้อมีการส่งออกเพิ่มมาก
ขึ้นตามความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจเติบโตขยายตัว รวมทั้งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
สาธารณะลดลง ส่งผลทําให้ต้นทุนที่เป็นตัวเงินในการเลี้ยงโคเนื้อจะสูงขึ้น และสัตว์ปีกพันธุ์
พื้นเมืองมีการเลี้ยงลดลงเนื่องจากภาวะ โรคระบาดและเงื่อนไขด้านกฎหมายฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มาตรฐาน เหตุดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบและจูงใจให้เกษตรกรตัดสินใจในการเลิกเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจทั้งสองชนิดไปเป็นจํานวนมาก จึงคาดว่า ในส่วนของโคเนื้อจะมีการนําเข้าเนื้อโค
คุณภาพจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ และถ้าหากเนื้อโคขาดแคลนผลิต  
ไม่พอบริโภคภายในประเทศ จะส่งผลทําให้ราคาเนื้อโคสูงขึ้น มีผลจูงใจในการลักลอบนําเข้าโค
เนื้อตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอีก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการนําโรคระบาดสัตว์เข้ามาใน
ประเทศทําให้เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมกําจัดโรค เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ ไม่คุ้มค่า ในส่วนของไก่พื้นเมือง ครัวเรือนที่เลี้ยงจะลดลงมาก จนไม่สามารถผลิตได้
เพียงพอต่อการบริโภค  หากใช้การจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ที่มีการเคลื่อนไหว
ตลอด และการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก โดยเฉพาะงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายสําคัญต้องอาศัย
ความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยเฉพาะการทํางานในพื้นที่ ที่ต้องให้การบริการประชาชน  
ต้องมีความอดทนอดกลั้น และมีความผูกพันต่อองค์กร การจ้างงานด้วยรูปแบบข้าราชการจึงเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทําให้งานตามภารกิจประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับปัจจุบัน  
ปัจจุบันมีจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 3 อัตรา ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ซึ่งจําเป็นต้องได้รับบริการด้านปศุสัตว์จากภาครัฐ 

2 5003 สัตวแพทย์ ทั่วไป ปง / ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ
เมือง ค  จังหวัด ก 

เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติงานภารกิจหลักของกรมในส่วนภูมิภาค (สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ) 
ปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทั้งภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านการพัฒนามาตรฐานสนิคา้
ปศุสัตว์ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หากใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นจะส่งผล
กระทบต่อภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัด ก มีการดําเนินการ
โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเป็นจํานวนมาก เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
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ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง
เลขที่ ชื่อตําแหน่ง ประเภท

ตําแหน่ง 
ระดับ

ตําแหน่ง 
กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/

สถานี/ด่าน 
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืน  

ด้วยตําแหน่งข้าราชการ 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการธนาคารโค-
กระบือ และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมือง ค จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํา
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ เนื่องจากแม่กระบือไม่เพียงพอในระบบการผลิต โดย
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว เป็นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ตลาดใน
และต่างประเทศมีความต้องการมาก มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนของเกษตรกร หากใช้การจ้างงาน
รูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ที่มีการเคลื่อนไหวตลอด และการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก  
โดยเฉพาะงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายสําคัญต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมมา 
โดยเฉพาะการทํางานในพื้นที่ ที่ต้องให้การบริการประชาชน ต้องมีความอดทน อดกลั้น และมี
ความผูกพันต่อองค์กร การจ้างงานด้วยรูปแบบข้าราชการจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและทําให้งาน ตามภารกิจประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันมีจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 4 อัตรา ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ซึ่งจําเป็นต้องได้รับบริการด้านปศุสัตว์จากภาครัฐ   

4 5004 สัตวแพทย์ ทั่วไป ปง / ชง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ 

เป็นตําแหน่งที่ปฏิบั ติงานภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่
ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และเนื่องจากตําแหน่งสัตวแพทย์ไม่มีการบรรจุ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดจะขอเปลี่ยนตําแหน่งนายสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการสัตว
แพทย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล   
ปัจจุบันมีจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 4 อัตรา ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเป็นต้องได้รับ
บริการด้านปศุสัตว์จากภาครัฐ   

หมายเหตุ ลําดับที่ให้เรียงตามความสําคัญของภารกิจที่หน่วยงานประสงค์จะขอรับการจัดสรรคืน พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นที่สอดคล้องกับลักษณะงานและภารกิจที่ปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบต่อ
ภารกิจหากทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น  
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด ก 
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง
เลขที่ ชื่อตําแหน่ง ประเภท

ตําแหน่ง 
ระดับ

ตําแหน่ง 
กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/

สถานี/ด่าน 

รูปแบบการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

เหตุผล รูปแบบการจ้างงาน 
(พนักงานราชการ/
จ้างเหมาบริการ) 

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

1 5004 สัตวแพทย์ ทั่วไป ปง / ชง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ 

พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ  

2 5003 สัตวแพทย์ ทั่วไป ปง/ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ
เมือง ค  จังหวัด ก 

พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป  มีภารกิจงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์มากกว่าภารกิจอื่น 

3 5002 เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปง/ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ
เมือง ข  จังหวัด ก 

พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป  มีงานโครงการยุทธศาสตร์
ที่ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน  
ที่มีความรู้ในงานวิชาการ
สัตวบาล 

4 5005 เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป ปง/ชง สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ
เมือง ง  จังหวัด ก 

พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป  

หมายเหตุ 1.  พิจารณาการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน (ลูกน้อง)  
  ยกเว้นตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ/พื้นที่ ที่พิจารณาให้ไม่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
 2.  ลําดับที่ให้เรียงตามความต้องการของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทนอัตราว่างจากเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรปูแบบอื่น พร้อมทั้งระบุเหตุผล 
 3.  การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
  และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางสรปุผลการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุ

 ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
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ตารางที่ 1  การจัดสรรคนือัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งประเภทบรหิารและประเภทอํานวยการ 

ที่ ตําแหน่ง
เลขที่ หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท กรอบระดับตําแหน่ง 

1 3 กรมปศุสัตว์ รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น 
2 2246 สํานักงานปศสุัตว์เขต 9 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
3 3865 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว

แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 
อํานวยการ สูง 

4 4038 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว
แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

5 4251 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว
แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

6 2980 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว
แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

7 2417 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว
แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์เพือ่การขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของขา้ราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททัว่ไป 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
หมายเหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

วิชาการ 12 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ 

  

  กองการเจ้าหน้าที ่                 
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 53 อว 1 หัวหน้าฝ่าย     
  กองคลัง                 
3 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญช ี วิชาการ 127 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  กองแผนงาน                 
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 520 อว 1 หัวหน้าฝ่าย     
5 กลุ่มพัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 537 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากเงินนอก 

1. โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนการเลีย้งโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะ
เกษ 2. โครงการแพะ-แกะลา้นนา ของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ 3. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คณุภาพซาก
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุใ์นระบบ
การขุนเชิงการคา้ กรณศีกึษา : สหกรณผ์ู้เลีย้งโคขุนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด เป็นต้น 

  

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                 
6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม 

(นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 1525 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ วางกรอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม

โคนมที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการยกระดับอุตสาหกรรมโค
นมของประเทศไทย 

  

7 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1572 ชพ 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ Smart Farmer ตามนโยบายกระทรวง และ
นโยบายกรมปศสุัตว ์

  

  กองผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์                 
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม  

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4) 
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1952 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ                 
9 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและ   

เท้าเปื่อย (นายสัตวแพทย์) 
วิชาการ 865 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ งานด้านโรคปากและเท้าเปื่อยภายในประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ OIE Reference Lab   
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10 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 780 ชพ 2 หัวหน้าฝ่าย     
11 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นายช่างเทคนิค ทั่วไป 871 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน งานระบบ Micro security system ของอาคารที่มคีวาม

ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 ของศูนย์ให้ทํางานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรสัโดยเฉพาะชนิดทีไ่ม่มีใน
ประเทศไทย (Exotic type) ไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม 
และการเป็นห้องปฏิบัติการ OIE Reference Lab  

  

  สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์               
12 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 922 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า)   
  กองสารวัตรและกักกัน                 

13 ด่านกักกันสัตว์ระนอง หัวหน้าด่าน (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1088 อว - หัวหน้าด่าน     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์                 

14 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1220 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
15 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1221 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์               

16 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 

นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1354 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน     

17 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1299 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์                 

18 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ผู้อํานวยการศนูย ์(นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 346 ชพ 1 ผู้อํานวยศูนย์     
19 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ผู้อํานวยการศนูย ์(เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 433 อว 2 ผู้อํานวยศูนย์     
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 299 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน     
21 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 420 ปก/ชก/ชพ 4 ผู้ปฏิบัติงาน     
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2642 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน     
24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 493 ปก/ชก/ชพ 7 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์               

25 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว ์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1648 อว 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
26 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1669 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
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  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์                 
27 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะ

เดี่ยว (นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 566 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 629 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์     
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 673 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์     
30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 4509 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์     
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ผู้อํานวยการศนูย ์(เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 647 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์     
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ผู้อํานวยการศนูย ์(เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 733 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์     
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ผู้อํานวยการศนูย ์(เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 723 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์     
34 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 542 อว 4 ผู้อํานวยศูนย์     
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 676 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 717 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 692 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1                 

38 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1683 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3                 

39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1848 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม งานตรวจมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายใต้โครงการ
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Food Safety) 

  

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4                 
40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1919 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ (Food Safety) 
กิจกรรมตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น โครงการ
เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผูบ้ริโภคโครงการการตรวจ
คุณภาพน้ํานมดิบ 

  

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5                 
41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1996 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ (Food Safety) กิจกรรม

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น โครงการเนื้อสตัว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภคโครงการการตรวจคณุภาพน้ํานมดิบ 

  

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 6                 
42 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2083 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
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  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7                 
43 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2147 ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
44 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 2100 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 9                 

45 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2249 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
46 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2248 ปก/ชก - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่กรุงเทพมหานคร               

47 สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 12 ปศุสัตว์พื้นที่ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2355 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี ่                 

48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองท่อม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3009 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
49 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออ่าวลึก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4560 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาญจนบุร ี                 

50 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4288 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
51 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 4297 ปก/ชก 2 หัวหน้ากลุ่ม     
52 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกาญจนบุรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4301 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาฬสนิธุ ์                 

53 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางตลาด  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3681 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ     
54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยเม็ก  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3686 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ     
55 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าคันโท  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3639 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกําแพงเพชร                 

56 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4080 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกําแพงเพชร  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4089 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น                 

58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองสองห้อง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3560 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
59 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 3538 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2223 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
61 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1050 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
62 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3544 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3597 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     



 

95 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
หมายเหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดจันทบุร ี                 
64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทบุรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2694 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา                 

65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแปลงยาว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2511 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
66 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1752 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน เป็นเจ้าภาพโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชลบุร ี                 

67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชลบุรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3729 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนัสนิคม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2649 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภูมิ                 

69 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2868 อว - หัวหน้ากลุ่ม     
70 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านเขว้า  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1818 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจัตุรัส  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2886 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
72 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเขียว  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 2888 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสาร  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1820 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                 

74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแซะ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4526 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งตะโก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3075 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4642 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงราย                 

77 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3866 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพญาเม็งราย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1981 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่                 

79 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมทอง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1963 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพร้าว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1967 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตาก                 

81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามเงา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4051 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
82 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4040 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครนายก                 

83 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1187 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
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84 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2552 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม                 

85 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครปฐม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4233 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
86 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนตูม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2105 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม                 

87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนสวรรค์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3505 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
88 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4166 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา                 

89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2720 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครราชสีมา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2729 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปักธงชัย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2722 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
92 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3289 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช               

93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอวด  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 4486 ชก 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค ์                 

94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยุหะคีรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1833 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนนทบุร ี                 

95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางใหญ่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1760 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส                 

96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบาเจาะ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4762 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดน่าน                 

97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2040 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์                 

98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสุวรรณ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2941 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปทุมธาน ี                 

99 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2472 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปัตตาน ี                 

100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิ์  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4708 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไม้แก่น  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4625 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
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102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะรัง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2270 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา               

103 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระนครศรีอยุธยา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2307 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะอิน  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 1693 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา                 
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงคํา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3908 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปง  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3910 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิจิตร                 
107 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางมูลนาก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2058 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเพชรบูรณ์                 
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหล่มสัก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4129 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองไผ่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4133 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดแพร ่                 
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองแพร่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3974 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม                 
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองมหาสารคาม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3629 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร                 
112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3224 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยะลา                 
113 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกรงปินัง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3230 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด                 
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองพอก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2824 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดระนอง                 
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระบุรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4546 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุร ี                 
116 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดเพลง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1897 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลําปาง                 
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3836 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่าง

เข้มงวดเนื่องจากมีพื้นที่รอยต่อระหว่างลําปางและตาก  
ขอเปลี่ยนเป็น
นายสัตวแพทย ์
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
หมายเหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย                 
118 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2514 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้า     
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2806 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3404 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดศรีสะเกษ                 
121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนหาญ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3057 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ โครงการผลิตสัตวแพทย์ระบาดวทิยาภาคสนาม, 

โครงการสาํรวจแหล่งรังโรคฉี่หนูในพื้นที่เสี่ยงพืน้ที่พบ
โรคสูง, โครงการสรา้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสัตว์และคน
(DGHP), โครงการตามพระราชดําร ิโครงการหมู่บ้าน
ทับทิมสยาม07, MOUกับวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษา โดยปศสุัตว์อาํเภอเป็นที่
ปรึกษาและนายสัตวแพทย์เป็นอาจารย์พิเศษ, MOUกับ
หน่วยทหารพัฒนาการเคลือ่นที5่3 ความร่วมมอืทาง
วิชาการในการส่งเสริมการเลีย้งโคลูกผสม  

  

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร                 
122 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวาริชภูมิ  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3430 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา                 
123 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4595 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรปราการ               
124 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2537 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสงคราม               
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคนท ี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3010 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสาคร                 
126 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4426 ปก/ชก/ชพ - ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงิห์บุร ี                 
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออินทร์บุรี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2407 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุโขทัย                 
128 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสําโรง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4023 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
129 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4010 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
หมายเหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุพรรณบุร ี                 
130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านช้าง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4337 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนเจดีย์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4336 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุราษฎรธ์าน ี                 
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระแสง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2175 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุรนิทร ์                 
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําดวน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2042 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสําโรงทาบ  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3004 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3005 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
136 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2982 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน     
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2995 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดหนองคาย                 
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองคาย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3353 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอํานาจเจริญ                 
139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3197 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุดรธาน ี                 
140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสะอาด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3274 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําโสม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1881 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุบลราชธาน ี                 
142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิบูลมังสาหาร  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3126 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 
ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่

ตําแหน่ง 
กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  กองแผนงาน                   
1 กลุ่มพัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 537 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป   
  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                   
2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1572 ชพ -       ไม่ระบุ 
  กองผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์                   
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4) 
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1952 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป 

  
  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ                   
4 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
นายช่างเทคนิค ทั่วไป 871 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเทคนิค เทคนิคทั่วไป   

  สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์                   
5 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 922 ปก/ชก/ชพ -       ไม่ระบุ 
  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์                   
6 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1220 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
7 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1221 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์                   
8 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1299 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
9 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี 
นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1354 ปก/ชก/ชพ 2 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   

  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์                   
10 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 299 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
11 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 420 ปก/ชก/ชพ 2 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
12 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
13 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2642 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 493 ปก/ชก/ชพ 5 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์                 

15 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1648 อว 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
16 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1669 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์                   
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 692 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 676 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 717 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1                   

20 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1683 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4                   

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1919 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริหารทั่วไป   

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5                   
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1996 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริหารทั่วไป   

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 6                   
23 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2083 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7                   

24 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 2100 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป   
25 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2147 ชพ 2 พนักงาน ราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 9                   

26 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2249 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
27 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2248 ปก/ชก -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น                   

28 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 3538 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
29 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2223 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
30 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1050 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
31 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3544 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
32 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3597 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา                   

33 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1752 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                   

34 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4642 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตาก                   
35 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4040 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม                   

36 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4166 ปง/ชง 1       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา                   

37 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3289 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลําปาง                   

38 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3836 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย                   

39 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2806 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
40 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3404 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสาคร                   

41 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4426 ปก/ชก/ชพ -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุโขทัย                   

42 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4010 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุรนิทร ์                   

43 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2982 ปง/ชง -       ใม่ระบุ 
44 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2995 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
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ตารางที่ 4  การจัดสรรคนือัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทบรหิารและประเภทอํานวยการ 

ที่ ตําแหน่ง
เลขที่ หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท กรอบระดับตําแหน่ง 

1 519 กองแผนงาน ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
2 1872 สํานักงานปศสุัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
3 1953 สํานักงานปศสุัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
4 2164 สํานักงานปศสุัตว์เขต 8 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
5 4287 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/

วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 
อํานวยการ สูง 

6 2682 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

7 2377 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

8 4221 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

9 4747 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

10 4115 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

11 3706 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

12 4179 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/
วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์เพือ่การขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของขา้ราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททัว่ไป 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
หมายเหตุ ลําดับ

ความสําคัญ 
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ 

              
  

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1601 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม   
  

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                 
2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนา

สัตว์เล็ก (นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 1528 ชช - ผู้เชี่ยวชาญ   

  
3 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เศรษฐกร วิชาการ 1549 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม เลขานุการบอร์ดขับเคลือ่นรายชนิดสัตว์ทุกชนิดของ

กรมปศุสัตว ์   
4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ 2 ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทํายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคนม) วางกรอบ

แนวทางและทิศทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เป็น
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตาม พรบ.โคนมและ
ผลิตภัณนม พ.ศ. 2551    

  กองสารวัตรและกักกัน                 
5 ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ หัวหน้าด่าน ทั่วไป 994 อว - หัวหน้าด่าน     
6 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม หัวหน้าด่าน ทั่วไป 1048 อว - หัวหน้าด่าน     
  สํานักกฎหมาย                 
7 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 180 อว 1 หัวหน้าฝ่าย     
  สํานักตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศุสัตว์                 
8 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพ

สินค้าปศุสัตว ์(นักวิทยาศาสตร์) 
วิชาการ 1167 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ   

  
  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์                 
9 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
10 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์                 

11 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ําเชื้อพ่อ
พันธุ์ผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 

วิชาการ 1309 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ   
  

12 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพ
การปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1332 ชพ 2 หัวหน้ากลุ่ม ระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) 
  



 

105 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
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เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ 
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ความสําคัญ 
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

13 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝาก 
ตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพอ่พันธุโ์คนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
โครงการโคบาลบูรพา โครงการบริหารจัดการพืน้ที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพผลิต
น้ําเชื้อแช่แข็งแพะเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน   

14 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน พระโคงานพระราชพิธพีืชมงคลจรดพระนังคลัแรกนา
ขวัญ โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนม ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โครงการโค
เนื้อสร้างอาชีพ โครงการผลิตลูกพระโคด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ    

15 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพอ่พันธุโ์คนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
โครงการโคเนื้อศรีวิชัย โครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)โครงการธนาคาร
โค-กระบือ โครงการโคเนื้อสรา้งอาชีพ โครงการพัฒนา
แพะเนื้อพันธุ์แดงสุราษฎร์ โครงการไทยนยิมยัง่ยืน     

  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์                 
16 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม 

(นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 204 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ   

  
17 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ 

(นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 214 ชช 2 ผู้เชี่ยวชาญ   

  
18 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 341 ชพ 3 ผู้อํานวยการศูนย์     
19 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 408 ชพ 4 ผู้อํานวยการศูนย์     
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตรัง ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 502 ชพ 5 ผู้อํานวยการศูนย์     
21 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 224 ชพ 6 ผู้อํานวยการศูนย์     
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน     
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 8 ผู้ปฏิบัติงาน     
24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แพร่ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 432 ปก/ชก/ชพ 9 ผู้ปฏิบัติงาน     
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 10 ผู้ปฏิบัติงาน     
26 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 11 ผู้ปฏิบัติงาน     
27 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 12 ผู้ปฏิบัติงาน     
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ความสําคัญ 
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 13 ผู้ปฏิบัติงาน     
29 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 14 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์               

30 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์                 

31 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 551 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม   
  

32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ผู้อํานวยการศนูย ์(เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 623 อว 2 ผู้อํานวยการศูนย์     
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน     
34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน   

  
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 612 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 746 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน   ขอเปลี่ยนเป็น

นักวิทยาศาสตร์ 
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน     
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) 
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน   

  
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1                 

39 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1699 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 2                 

40 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 1784 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4                 

41 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5                 

42 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2011 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม คําสั่งกรมปศุสัตว์ 842/2557 ตามความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม
อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงตําแหน่งเป็นนักวิชาการสัตวบาล  
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันพ้นจากตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7                 
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรค
สัตว์ (นายสัตวแพทย์) 

วิชาการ 2131 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ   
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44 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 2097 ชก 2 หัวหน้าฝ่าย     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8                 

45 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 2196 ปก/ชก/ชพ 2 หัวหน้ากลุ่ม โครงการตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณอ์ัครราชกุมาร ีและโครงการ
พัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําร ิ   

  สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่กรุงเทพมหานคร                 
46 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2317 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
47 สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5 ปศุสัตว์พื้นที่ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2327 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี ่                 

48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบี่  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4559 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาญจนบุร ี                 

49 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสวัสดิ์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2268 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาฬสนิธุ ์                 

50 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชัย  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3705 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกําแพงเพชร                 

51 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางศิลาทอง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4067 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
52 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น                 

53 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองขอนแก่น  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3551 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3559 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
55 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดจันทบุร ี                 

56 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1763 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา                 

57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชลบุร ี                 

58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1759 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยนาท                 

59 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยนาท  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2391 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
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60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 1743 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภูมิ                 

61 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภักดีชุมพล  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2908 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ     
62 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2885 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2893 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                 

64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4529 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ    
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่                 

66 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3752 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3792 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วาง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3377 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
69 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
70 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรงั                 

71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2145 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
72 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2965 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตราด                 

73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2675 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตาก                 

74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4052 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ระมาด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4053 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเจ้า  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4055 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครนายก                 

77 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2556 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2557 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม                 

79 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทธมณฑล  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4036 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม                 
80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลาปาก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3504 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา                 

81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามทะเลสอ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2730 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
82 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
83 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีคิ้ว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2721 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
84 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทะเมนชัย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2771 ชง 4 ปศุสัตว์อําเภอ     
85 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
86 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประทาย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2723 อว 6 ปศุสัตว์อําเภอ     
87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้ําเขียว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1970 อว 7 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช                 

88 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งใหญ่  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2187 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4487 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส                 

91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2110 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
92 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอระแงะ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4765 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงปาดี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3605 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์                 

94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบุรีรัมย์  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2934 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ     
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2972 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ     
96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปทุมธาน ี                 

97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหลวง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2477 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําลูกกา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1746 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
99 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโคก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2330 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์                 

100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพาน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4409 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพานน้อย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4410 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปัตตาน ี                 
102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมายอ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1978 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา               
103 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2297 อว - หัวหน้ากลุ่ม     
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าเรือ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1692 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดบัวหลวง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1689 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้อย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2308 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา                 
107 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4803 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ใจ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1983 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกามยาว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4488 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิจิตร                 
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพทะเล  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4105 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิษณุโลก                 
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินมะปราง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4035 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเพชรบูรณ์                 
113 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4122 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนแดน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4131 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดแพร ่                 
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเม่น  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3970 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
116 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3972 ปก/ชก 2 หัวหน้ากลุ่ม     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม                 
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงยืน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3649 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ     
118 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดรัง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3637 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมุกดาหาร                 
120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําชะอี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3721 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหว้านใหญ่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1884 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดแม่ฮ่องสอน                 
122 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 3846 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยะลา                 
123 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธารโต  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2911 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด                 
124 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2823 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดระนอง                 
126 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4538 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดระยอง                 
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2628 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุร ี                 
128 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 730 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
129 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี                 
130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลําปาง                 
131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําปาง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3821 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย                 
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสะพุง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3397 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเรือ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3308 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

                    
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดศรีสะเกษ                 

134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทุมพรพิสัย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3061 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ ตลาดนัดโค-กระบือทีม่กีารเคลื่อนย้ายสัตว,์ โครงการ
โคเนือ้สร้างอาชีพระยะที่ 2, โครงการผลิตกระบือ
คุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว ์   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร                 
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดบาก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3433 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
136 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพังโคน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1896 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา                 
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสทิงพระ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4606 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4600 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มคีวามเสีย่งด้าน

ความมั่นคง มีโครงการส่งเสริมด้านการเลีย้งสตัว์ของ
กรมปศุสัตว์ ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า    

139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนเนียง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4607 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสตูล                 

140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนกาหลง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4691 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสาคร                 

141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพ้ว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4428 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแก้ว                 

142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1888 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงิห์บุร ี                 

143 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2402 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุพรรณบุร ี                 

144 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4345 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุรนิทร ์                 

145 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3022 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดหนองคาย                 

146 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าบ่อ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3356 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดหนองบัวลําภู                 

147 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2462 ปก/ชก/ชพ - หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ่างทอง                 

148 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอํานาจเจริญ                 

149 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมราชวงศา  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3195 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของกรม ปศุสัตว์ 
ในศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตําบลคํา
โพน และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ ตําบลชานุมาน อยู่ห่างจาก
อําเภอปทุมราชวงศาเพียง ๔๑.๕ กิโลเมตร จึงต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง
ในพื้นที่   

150 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3141 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
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151 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3204 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุดรธาน ี                 

152 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านผือ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3268 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
153 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุบลราชธาน ี                 
154 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3117 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ   
155 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ   
156 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขื่องใน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3127 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
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ตารางที่ 6  การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 
ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่

ตําแหน่ง 
กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                   
1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ -       ไม่ระบุ 
  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์                   
2 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
3 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ -       ไม่ระบุ 
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์                   
4 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
6 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและ

เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์                   
7 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
8 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป   
9 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แพร่ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 432 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 4 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
11 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 5 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
12 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 6 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 7 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
14 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 8 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์                 

15 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์                   

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8) เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 746 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 612 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

เทคนิคทั่วไป 
  

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 5 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
21 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 6       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4                   

22 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกําแพงเพชร                   

23 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น                   

24 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา                   

25 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภูมิ                   

26 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2893 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                   

27 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่                   

28 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 1       ไม่ระบุ 
29 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรงั                   

30 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2965 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา                   

31 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
32 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช                   

33 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์                   

34 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา                   
35 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4803 ปง/ชง 1       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิษณุโลก                   

36 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม                   

37 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดแม่ฮ่องสอน                   

38 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 3846 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด                   

39 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุร ี                   

40 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี                   

41 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุพรรณบุร ี                   

42 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4345 ปง/ชง -         
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุรนิทร ์                   

43 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3022 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ่างทอง                   

44 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอํานาจเจริญ                   

45 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3204 ปง/ชง -       ไม่ระบุ 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุดรธาน ี                   

46 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุบลราชธาน ี                   

47 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
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ตารางที่ 7  การวิเคราะห์เพือ่การขอทดแทนอัตราว่างอื่น 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบ
ระดับ

ตําแหน่ง 

การวิเคราะหเ์พื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน  หมาย
เหตุ 
  

ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สาํคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยนาท                 
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2313 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะ และเป็นพื้นที่
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี (หญ้าแพงโกล่า)    

2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 

สัตวแพทย์ ทั่วไป 2392 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่/เมกะฟาร์ม (โคเนื้อ แพะ กระบือ นาหญ้า 
และโคนม) โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ และโครงการยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในด้านการส่งเสริมการผลติปศุสัตว์ที่มีศักยภาพสูงให้มีคุณภาพ    

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร               
3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 4519 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

นายสัตวแพทย์  
ปัจจุบันมีกลุ่มสุขภาพสัตว์ มีอัตรากําลัง 2 อัตรา รวมตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง ซึ่งไม่มีการ
บรรจุ ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอเปลี่ยนตําแหน่งนายสัตวแพทย์ เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มสุขภาพสัตว์ และทําให้การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของ
จังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานสากล    

  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา               
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2743 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

นายสัตวแพทย์  
มีภาระงานการควบคุม ป้องกัน บําบัดโรคสัตว์ที่เป็นเทคนิคเฉพาะต้องมีความรู้
ความสามารถในงานด้านวิชาการสัตวแพทย์   

5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอครบุรี  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2742 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์  

มีภาระงานการควบคุม ป้องกัน บําบัดโรคสัตว์ที่เป็นเทคนิคเฉพาะต้องมีความรู้
ความสามารถในงานด้านวิชาการสัตวแพทย์   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา               
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอกคําใต้  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3912 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เป็นอําเภอต้นแบบ รับผิดชอบโครงการโคเนื้อคุณภาพ งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
และ โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบจังหวัดพะเยา   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอทุัยธาน ี               
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองฉาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4197 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา    

8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสัก  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4185 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา  
  

9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทัพทัน สัตวแพทย์ ทั่วไป 4198 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา  
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ภาคผนวก ง 
ตารางสรปุผลการวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอาย ุ

ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ปรับปรุง) 
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ตารางที่ 4  การจัดสรรคนือัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทบรหิารและประเภทอํานวยการ 

ที่ ตําแหน่งเลขที่ หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท กรอบระดับตําแหน่ง 
1 519 กองแผนงาน ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
2 1872 สํานักงานปศสุัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
3 1953 สํานักงานปศสุัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
4 2164 สํานักงานปศสุัตว์เขต 8 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง 
5 2316 สํานักงานปศสุัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/

วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 
อํานวยการ สูง 

6 2377 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

7 2484 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ ต้น 

8 2682 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

9 3706 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

10 4115 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

11 4179 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

12 4287 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

13 4537 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดระนอง ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ ต้น 

14 4747 สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสตัวแพทย์/
วิชาการสตัวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) 

อํานวยการ สูง 

หมายเหตุ 1. ปรับปรุงจาก 12 อัตรา เป็น 14 อัตรา  

 
2. แก้ไข ลําดับที่ 5 ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็น ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการย้ายหน่วยงาน 

 
3. เพิ่ม ลําดับที่ 7 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และ ลําดับที่ 13 ปศุสัตว์จังหวัดระนอง เนื่องจากมีการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์เพือ่การขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของขา้ราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททัว่ไป 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ หมาย
เหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ             
1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์

ระหว่างประเทศ 
นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1601 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม             

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์               
2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนา

สัตว์เล็ก (นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 1528 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
(เศรษฐกร) 

วิชาการ 1550 ชช 2 ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการบอ์ดขับเคลือ่นรายชนิดสัตวท์ุกชนิดของ
กรมปศุสัตว ์

แก้ไข
ตําแหน่ง 

4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทํายทุธศาสตรร์ายชนิดสัตว์ (โคนม) วางกรอบ
แนวทางและทิศทางการส่งเสริมการเลีย้งโคนม เป็น
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตาม พรบ.โค
นมและผลิตภัณนม พ.ศ. 2551  

  

  สํานักกฎหมาย               
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 180 อว 1 หัวหน้าฝ่าย     
  กองสารวัตรและกักกัน               
6 ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ หัวหน้าด่าน (สัตวแพทย์) ทั่วไป 994 อว  - หัวหน้าด่าน     
7 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม หัวหน้าด่าน (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1048 อว  - หัวหน้าด่าน     
  สํานักตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศุสัตว์               
8 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์ (นักวิทยาศาสตร์) 
วิชาการ 1167 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์               
9 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
10 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์               

11 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ําเชื้อพ่อ
พันธุ์ผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 

วิชาการ 1309 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

12 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพ
การปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1332 ชพ 2 หัวหน้ากลุ่ม ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ หมาย
เหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

13 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัว
อ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
โครงการโคบาลบูรพา โครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โครงการธนาคาร
โค-กระบือ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพผลิตน้ําเชื้อแช่
แข็งแพะเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

  

14 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน พระโคงานพระราชพิธพีืชมงคลจรดพระนังคลัแรกนา
ขวัญ โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนม ทรอปิคอล
โฮลสไตน์ โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการไทย
นิยมยั่งยืน โครงการบรหิารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรม 
โครงการโคเนื้อสรา้งอาชีพ โครงการผลิตลูกพระโค
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  

  

15 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ    สุราษฎร์ธานี 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพอ่พันธุโ์คนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
โครงการโคเนื้อศรีวิชัย โครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ 
โครงการพฒันาแพะเนื้อพันธุ์แดงสุราษฎร์ โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน   

  

  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์               
16 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม 

(นักวิชาการสัตวบาล) 
วิชาการ 204 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

17 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ 
(นักวิชาการสัตวบาล) 

วิชาการ 214 ชช 2 ผู้เชี่ยวชาญ     

18 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 341 ชพ 3 ผู้อํานวยการศูนย์     
19 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 408 ชพ 4 ผู้อํานวยการศูนย์     
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตรัง ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 502 ชพ 5 ผู้อํานวยการศูนย์     
21 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 224 ชพ 6 หัวหน้ากลุ่ม     
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน     
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 8 ผู้ปฏิบัติงาน     
24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 9 ผู้ปฏิบัติงาน   แก้ไข

หน่วยงาน 
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 10 ผู้ปฏิบัติงาน     
26 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 11 ผู้ปฏิบัติงาน     
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ หมาย
เหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

27 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 12 ผู้ปฏิบัติงาน     
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 13 ผู้ปฏิบัติงาน     
29 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 14 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์             

30 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
32 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1699 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์               

31 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 551 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     

33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ผู้อํานวยการศนูย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 623 อว 2 ผู้อํานวยการศูนย์     
34 ศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นายช่าง

เครื่องกล) 
ทั่วไป 612 อว 3 ผู้อํานวยการศูนย์   แก้ไข

หน่วยงาน
และตําแหน่ง 
(ปรับ
โครงสรา้ง) 

35 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง 

นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 4 ผู้ปฏิบัติงาน     

36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) 

เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     

37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 562 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน   แก้ไข
หน่วยงาน 
(ย้าย) 

38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุ
สัตว์ที่ 8) 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 8 ผู้ปฏิบัติงาน     

39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน     
40  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1395 ปง/ชง 9 ผู้ปฏิบัติงาน   เพิ่มเติมจาก

การย้าย 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 2               
41 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 1784 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
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กรอบระดับ
ตําแหน่ง 
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ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4               
42 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5               

43 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2011 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม คําสั่งกรมปศุสัตว์ 842/2557 ตามความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม 
อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงตําแหน่งเป็นนักวิชาการสัตวบาล     
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันพ้นจากตําแหน่ง 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7               
44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรค
สัตว์ (นายสัตวแพทย์) 

วิชาการ 2131 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ     

45 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 2097 ชก 2 หัวหน้าฝ่าย     
  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8               

46 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน(กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์) 

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 2196 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม โครงการตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณอ์ัครราชกุมาร ีและโครงการ
พัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําร ิ 

  

  สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่กรุงเทพมหานคร               
47 สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5 ปศุสัตว์พื้นที่ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2327 ชก 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา             

48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าเรือ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1692 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดบัวหลวง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1689 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
50 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้อย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2308 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี               

51 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยนาท               

52 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยนาท  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2391 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
53 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 1743 ปก/ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงิห์บุร ี               

54 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2402 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ่างทอง               

55 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
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ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปทุมธาน ี               
56 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหลวง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2477 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําลูกกา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1746 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโคก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2330 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา               

59 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครนายก               

60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2556 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
61 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2557 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแก้ว               

62 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1888 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดระยอง           �   

63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลวกแดง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1757 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ   เพิ่มเติมจาก
การย้าย 

64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2628 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชลบุร ี               

65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1759 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตราด               

66 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2675 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดจันทบุร ี               

67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1763 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา               

68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามทะเลสอ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2730 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
69 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
70 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีคิ้ว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2721 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทะเมนชัย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2771 ชง 4 ปศุสัตว์อําเภอ     
72 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน     
73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประทาย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2723 อว 6 ปศุสัตว์อําเภอ     
74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้ําเขียว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1970 อว 7 ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด               
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนทราย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2825 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ   แก้ไข

หน่วยงาน 
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง  - ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภูมิ               

77 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2885 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภักดีชุมพล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2908 ชง  - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์               

79 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละหานทราย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2940 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ   เพิ่มเติมจาก 

80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2934 ปก/ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ   การย้าย และ 
81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2972 ชง 3 ปศุสัตว์อําเภอ   จัดลําดับใหม่ 

82 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดศรีสะเกษ               

83 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทุมพรพิสัย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3061 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ ตลาดนัดโค-กระบือทีม่กีารเคลื่อนย้ายสัตว,์ โครงการ
โคเนือ้สร้างอาชีพระยะที่2 โครงการผลิตกระบือ
คุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว ์

  

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุบลราชธาน ี               
84 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3117 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
  

85 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

  

86 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขื่องใน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3127 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอํานาจเจริญ               

87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมราชวงศา  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3195 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ของกรมปศุสัตว์ ในศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านภูดานกอย ตําบลคําโพน และจุด
ผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ ตําบลชานุมาน อยู่
ห่างจากอําเภอปทุมราชวงศาเพียง ๔๑.๕ 
กิโลเมตร จึงต้องเพิ่มการเฝ้าระวังในพื้นที่ 

  

88 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3141 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร               
89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3232 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน   เพิ่มเติมจาก

การย้าย 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุดรธาน ี               

90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านผือ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3268 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดหนองบัวลําภู               

92 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2462 ปก/ชก/ชพ  - หัวหน้ากลุ่ม     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดหนองคาย               

93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองคาย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3353 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ   แก้ไข
หน่วยงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย               
94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสะพุง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3397 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเรือ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3308 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร               

96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดบาก  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3433 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพังโคน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1896 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม               

98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลาปาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3504 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น               

99 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ  - ผู้ปฏิบัติงาน     
100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองขอนแก่น  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3551 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม               
101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดรัง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3637 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ   เพิ่มเติมการ 

102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงยืน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3649 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ   จัดลําดับ 

103 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน   ความสําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาฬสนิธุ ์               
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชัย  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3705 ปก/ชก  - ปศุสัตว์อําเภอ     
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  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมุกดาหาร               
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําชะอี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3721 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่               
106 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3752 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
107 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3792 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วาง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3377 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
109 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     
110 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลําปาง               
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําปาง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3821 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา               
112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ใจ  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1983 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
113 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกามยาว  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4488 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดแพร ่               
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเม่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3970 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
115 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3972 ปก/ชก 2 หัวหน้ากลุ่ม     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิษณุโลก               
116 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตาก               
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4052 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
118 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ระมาด  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4053 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเจ้า  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4055 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกําแพงเพชร               
120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางศิลาทอง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4067 อว - ปศุสัตว์อําเภอ     
121 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง  - ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิจิตร               
122 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพทะเล  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4105 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ หมาย
เหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเพชรบูรณ์               
123 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4119 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม   แก้ไข

หน่วยงาน 
124 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนแดน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4131 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม               
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทธมณฑล  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4036 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุร ี               
126 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 730 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม     
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาญจนบุร ี               
128 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสวัสดิ์  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2268 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์               
129 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพาน  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4409 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพานน้อย  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4410 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสาคร               
131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพ้ว ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4428 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช               
132 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน     
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งใหญ่  ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2187 ปก/ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ     
134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4487 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร               
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4529 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
136 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  
  

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี ่               
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบี่  ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4559 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา               
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพา  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4600 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มคีวามเสีย่งด้าน

ความมั่นคง มีโครงการส่งเสริมด้านการเลีย้งสตัว์ของ
กรมปศุสัตว์ ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนดว้ยตําแหน่งข้าราชการ หมาย
เหตุ ลําดับ

ความสําคัญ
ปฏิบัติงาน 
ในฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ 

139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนเนียง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4607 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรงั               

140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2145 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสตูล               

141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนกาหลง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4691 อว  - ปศุสัตว์อําเภอ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดปัตตาน ี               

142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งยางแดง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2587 อว - ปศุสัตว์อําเภอ   แก้ไข
หน่วยงาน 

143 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะรัง  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2270 อว - ปศุสัตว์อําเภอ   แก้ไข
หน่วยงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยะลา               
144 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธารโต  ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2911 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส               
145 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2110 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ     
146 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงปาดี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3605 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ     

หมายเหตุ   ปรับปรุงจาก 156 อัตรา เป็น 146 อัตรา 
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ตารางที่ 6  การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 
ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่

ตําแหน่ง 
กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                   
1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ  -   ไม่ระบุ     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์                   
2 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง -   ไม่ระบุ     
3 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ -   ไม่ระบุ     
  สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์                   
4 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี 
เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   

5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สุราษฎร์ธานี 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   

6 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและ 
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป   

  สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์                   
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป ปรับปรุง 

8 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป การจัด 

9 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป ลําดับการ 

10 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป ทดแทน 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 5 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
12 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 6 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
13 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 7 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
14 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 8 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์                 

15 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักพัฒนาอาหารสัตว ์                   

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1395 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป เพิ่มเติม 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8) 

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 562 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป   
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 5 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   
  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3)                   

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 6 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป เพิ่มเติม 

  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4                   

22 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุร ี                   

23 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป เพิ่มเติม 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ่างทอง                   

24 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชงิเทรา                   

25 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา                   

26 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ   
27 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด                   

28 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง  -   ไม่ระบุ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์                   

29 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง  -   ไม่ระบุ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุบลราชธาน ี                   

30 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร                   

31 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3232 ปง/ชง -   ไม่ระบุ   เพิ่มเติม 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอุดรธาน ี                   
32 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแก่น                   

33 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ  -   ไม่ระบุ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม                   

34 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง  -   ไม่ระบุ     
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบระดับ
ตําแหน่ง 

ลําดับการ
ทดแทน 

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ หมาย
เหตุ รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่                   
35 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 1   ไม่ระบุ     
36 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2   ไม่ระบุ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพิษณุโลก                   

37 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกําแพงเพชร                   

38 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป เพิ่มเติม 
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุร ี                   

39 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง -   ไม่ระบุ     
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช                   

40 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                   

41 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป   

หมายเหตุ   ปรับปรุงจาก 47 อัตรา เป็น 41 อัตรา 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะห์เพือ่การขอทดแทนอัตราว่างอื่น 

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบ
ระดับ

ตําแหน่ง 

การวิเคราะหเ์พื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน  หมาย
เหตุ ปฏิบัติงาน 

ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สาํคัญ 

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยนาท                 
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2313 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและ
แพะ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์พันธุ์ดี (หญ้าแพงโกล่า)    

2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 

สัตวแพทย์ ทั่วไป 2392 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํา
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมระบบ
การเกษตรแปลงใหญ่/เมกะฟาร์ม (โคเนื้อ แพะ กระบือ นาหญ้า และโคนม) 
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการธนาคารโค-กระบอืฯ และโครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ
สูงให้มีคุณภาพ    

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดชุมพร                 
3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 4519 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

นายสัตวแพทย์  
ปัจจุบันมีกลุ่มสุขภาพสัตว์ มีอัตรากําลัง 2 อัตรา รวมตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง 
ซึ่งไม่มีการบรรจุ ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอเปลี่ยนตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มสุขภาพสัตว์ และทําให้การ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานสากล    

  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา               
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2743 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

นายสัตวแพทย์  
มีภาระงานการควบคุม ป้องกัน บําบัดโรคสัตว์ที่เป็นเทคนคิเฉพาะต้องมีความรู้
ความสามารถในงานด้านวิชาการสัตวแพทย์   

5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอครบุรี  สัตวแพทย์ ทั่วไป 2742 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์    

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดพะเยา                 
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอกคําใต้  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3912 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เป็นอําเภอต้นแบบ รับผิดชอบโครงการโคเนื้อคุณภาพ งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และ โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบจังหวัดพะเยา   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดอทุัยธาน ี                 
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองฉาง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4197 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา    
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบ
ระดับ

ตําแหน่ง 

การวิเคราะหเ์พื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน  หมาย
เหตุ ปฏิบัติงาน 

ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สาํคัญ 

8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสัก  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4185 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา  
  

9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทัพทัน สัตวแพทย์ ทั่วไป 4198 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ กระบือและไก่แสมดํา  
  

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครนายก                 
10 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2551 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

นายสัตวแพทย์  
ปัจจุบันมีกลุ่มสุขภาพสัตว์ มีอัตรากําลัง 2 อัตรา รวมตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง      
ซึ่งไม่มีการบรรจุ ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอเปลี่ยนตําแหน่ง
นายสัตวแพทย ์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มสุขภาพสัตว์ และทําให้การ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดนครนายก 
มีงาน/โครงการเป็นจํานวนมาก อาทิเชน่ การตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอด
โรค สถานที่พักสัตวแ์ละซากสัตว์ และสนามชนไก่ การดูแลเคลื่อนย้ายสัตวเ์ขา้เขต
ปลอดโรค การออกหน่วยรักษาพยาบาลปศุสัตว์ ผ่าตัด ทําหมัน สุนัขและแมวจรจัด 
และดูแลด้านรักษาพยาบาลสัตว ์ตลอดจนปศุสัตว์ในโครงการพระราชดําริ ซึ่งเป็น
การปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ที่มีความละเอียดและซบัซ้อน    

11 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 

สัตวแพทย์ ทั่วไป 3241 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

มีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด,จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณตามแผนงานการดําเนินงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ใน
ระบบ e-operation  การดําเนินงานตามโครงการของกระทราวงเกษตรตาม
นโยบายกระทรวง 8 ประเด็น  ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เตรียมการ
และแก้ไขปัญหาภัยภิบัติ การดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ
แปลงใหญ่ การพัฒนาบุคคลการผู้ใต้บังคับ    

12 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมือง
นครนายก  

สัตวแพทย์ ทั่วไป 2559 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์/       
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

มีภาระงานโครงการธนาคารโค-กระบือ จํานวนกระบือ 300 แม่ โครงการ
พระราชดําริจํานวน 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุร
กันดาร ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 16 โรง โครงการเกษตรรวมใจ รร.ทหาร
การสัตว์ และโครงการทหารพันธุ์ดี ประกอบกับปศุสัตว์อําเภอเมืองจะมีการ
เกษียณในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงจําเป็นที่ต้องมีข้าราชการมา
ดําเนินการระหว่างที่รอทางกรมฯ ดําเนินการคัดเลือกผู้มาดํารงตําแหน่ง   

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่                 
13 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3776 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการเกษตรวิชยา ซึ่ง
ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์   
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ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง 

กรอบ
ระดับ

ตําแหน่ง 

การวิเคราะหเ์พื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน  หมาย
เหตุ ปฏิบัติงาน 

ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สาํคัญ 

14 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่แตง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4505 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์  

มีปางช้างหลายแห่ง จํานวนรวมไม่ต่ํากว่า 500 เชือก มีโครงการหลวง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ พร้อมโรงฆ่าครบวงจร
จํานวนมาก จําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านวิชาการสัตวแพทย์   

15 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3775 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์  

มีโคนมจํานวนมาก มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
ตลอดจนตลาดค้าสัตว์ขนาดใหญ่ และมีอัตรากําลัง 3 อัตรา (รวมตําแหน่งว่างนี้ 
ซึ่งไม่มีการเรียกบรรจุ ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมี
สถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ระดับอําเภอ   

16 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ  สัตวแพทย์ ทั่วไป 4743 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

มีสหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ ต้องมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ มี
สถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ระดับอําเภอ มีฟาร์มเลี้ยงโคนมรายย่อยและ
ขนาดกลางหนาแน่ อัตรากําลังเจ้าหน้าที่อําเภอไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   

17 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ออน  สัตวแพทย์ ทั่วไป 3772 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

มีสหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ ฟาร์มเลี้ยงโคนม มีโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ และเกษตรรายย่อยจํานวนมาก ต้องมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์    

  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลําปาง                 
18 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

การปศุสัตว์ 
สัตวแพทย์ ทั่วไป 3815 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติงานภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดลําปาง ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณ ตลอดจนประสานการจัดทําแผนปฏิบัติงานงบประมาณกับ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ กําหนด สํารวจ 
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านแผนงานและงบประมาณตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรืองบประมาณ
รายจ่ายประจําปี วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหน่วยงานหรือโครงการประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกกลุ่มหรือหน่วยงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการ
ดําเนินงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบั ติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่เนื่องจากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ/ชํานาญการ ปัจจุบันมี
จํานวนผู้ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ จังหวัด    

หมายเหตุ  เพิ่มเติมการวิเคราะห์ลําดับที่ 10-18 
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ภาคผนวก จ 
การเผยแพร่แผนอตัรากําลัง 
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