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ข้อมูลทั่วไปของกรมปศุสัตว์ 

 วิสัยทัศน์  
เป็นองค์การที่นําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (โดยครอบคลุมทั้งบุคลากรกรม เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และ
ผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
แข็งแกร่ง 
 2. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งชอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบฐานข้อมูล และระบบเช่ือมโยงข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เก่ียวข้อง และผู้เช่ียวชาญในสาขา 
เพ่ือตอบสนองการใช้งานสําหรับการปศุสัตว์และเพ่ืองานปศุสัตว์ 
 4. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาด 
 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับการปรับบทบาทองค์การและ             
การนําองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การช้ันนําและเป็นองค์การนําการขับเคลื่อนปศุสัตว์ 
 6. มุ่งประสานความร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ 
แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรับในตลาดใหม่ร่วมกับบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งในประเทศ ต่างประเทศ 
และอาสาปศุสัตว์  

 ภารกิจ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ให้กรมปศุสัตว์              
มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค 
สารตกค้าง และสารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

 อํานาจหน้าที่ 
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
 3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์ และ             
ชีววัตถุสําหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ
กระบวนการอ่ืนที่เก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 4. ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ นํ้าเช้ือ เช้ือพันธ์ุ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้านการ          
ปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสําหรับสตัว์ เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
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 5. ควบคุม ป้องกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนา
ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
 6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 7. ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการ 
กรมปศุสัตว์ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกลุ่มที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์  
ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองความร่วมมือ

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองแผนงาน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสาร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สํานักกฎหมาย สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์            
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต 1- 9 และสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (76 จังหวัด) และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (878 อําเภอ) 

 นอกจากหน่วยงานท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ .ศ .  2557 แล้ว              
กรมปศุสัตว์ได้มีหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในฐานะเทียบเท่ากอง จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองอาหารและยาสัตว์ กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กอง
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ 
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การแบ่งกลุ่มภารกิจ 
กรมปศุสัตว์ มีการแบ่งหน่วยงานส่วนกลางตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน จํานวน 24 หน่วยงาน 

และมีการแบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 
1) กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) สํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) 
และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัย การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์   

2) กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) และกองอาหารและยาสัตว์ (อยส.) 
รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

3) กลุ่มภารกิจด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ (สพพ.) สํานัก
พัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.) กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.) และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส.) 
รับผิดชอบงานส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ 

4) กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร/สนับสนุน จํานวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กองคลัง (กค.) กองแผนงาน (กผง.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
สํานักกฎหมาย (สกม.) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (กวป.) 

ทั้งน้ี สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ จํานวน 878 อําเภอ เป็นกลุ่มภารกิจด้านการปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ จําลองบทบาท
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์         
โดยเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ทําหน้าที่เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในการอํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกับการปศุสัตว์ ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ 
โครงสร้างการแบ่งกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ 
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กรอบอัตรากําลัง 

 กรมปศุสัตว์มีอัตรากําลังทั้งหมด 3 ประเภท ณ 22 มีนาคม 2564 จํานวนรวมท้ังสิ้น 10,917 อัตรา 
ประกอบด้วย 

 

 
กรอบอัตรากําลังของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 

 
 

 
 
 
 
 

กรม ตสน กพร กกจ กค กรป กผง ศทส สกม สลก สสช สคบ สทช สพส สตส กสส สทป สพพ สอส
ปศข.    
1-9 กทม

ปศจ.76
จว.

ปศอ.  
878อภ.

ลจป. 1 3 1 1 3 8 25 63 2 1 20 28 328 81 66 2 119
พรก. 4 4 4 19 24 10 30 10 6 31 167 507 4 323 291 208 438 778 279 445 12 801 1087
ขรก. 6 6 6 53 63 18 24 19 17 30 100 272 83 107 75 74 143 298 215 426 25 946 1677

10 10 10

73 90

28

55

29 24

64

275

804

150

432 367 302

609

1,404

575
937

39

1,866 2,764

1

100

ข้าราชการ 
4,683 อัตรา

43%

พนักงาน
ราชการ 5,482 

อัตรา
50%

ลูกจ้างประจํา 
752 อัตรา

7%
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กรอบอัตรากําลังข้าราชการ จําแนกตามประเภทตําแหน่งและสายงาน 

สายงาน / ประเภท บริหาร อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 
นักบริหาร 5    
อํานวยการ  13   
เฉพาะด้านนายสัตวแพทย์  7   
เฉพาะด้านวิชาการสัตวบาล  3   
เฉพาะด้านการเงินและบัญชี  1   
เฉพาะด้านนิติการ  1   
เฉพาะด้านนายสัตวแพทย์/วิชาการสัตวบาล/ 
สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 77   

นายสัตวแพทย์   1,231  
นักวิชาการสัตวบาล   541  
นักวิทยาศาสตร์   55  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   120  
เภสัชกร   3  
นักจัดการท่ัวไป   35  
นักทรัพยากรบุคคล   42  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   46  
นักวิชาการเงินและบัญชี   37  
นักวิชาการพัสดุ   10  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน   6  
นักวิชาการเผยแพร่   6  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์   5  
นักวิชาการสถิติ   7  
นักวิเทศสัมพันธ์   5  
นิติกร   15  
เศรษฐกร   7  
บรรณารักษ์   1  
สัตวแพทย์    1,027 
สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล    87 
เจ้าพนักงานสัตวบาล    745 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/การแพทย์    3 
เจ้าพนักงานธุรการ    348 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    101 
เจ้าพนักงานพัสดุ    8 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา    2 
นายช่างเคร่ืองกล    60 
นายช่างเทคนิค    13 
นายช่างภาพ    1 
นายช่างโยธา    5 
นายช่างศิลป ์    4 

รวม 5 103 2,172 2,404 
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การจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์ ได้มีการดําเนินการจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนตามภารกิจหลัก

ของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด ทั้งน้ี
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาการจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของส่วนราชการในสังกัด
ตามแนวทางที่กําหนดและแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ โดย อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการจําแนกตําแหน่งสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุนของกรมปศุสัตว์ จํานวน 31 สายงาน ซึ่งประกอบด้วย สายงานหลัก จํานวน 8 สายงาน และสายงาน
สนับสนุน จํานวน  23 สายงาน ดังน้ี   

 
สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 

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

การแพทย์ 

1. สัตวแพทย์  
2. เจ้าพนักงานสัตวบาล      
3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  
4. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2. นักทรัพยากรบุคคล  
3. นักจัดการงานท่ัวไป 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นักวิชาการพัสดุ 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
7. นักวิชาการเผยแพร่ 
8. นักวิชาการสถิติ  
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10.นักวิเทศสัมพันธ์  
11.นิติกร  
12.เศรษฐกร  
13.เภสัชกร  
14.บรรณารักษ์ 

1. เจ้าพนักงานธุรการ  
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
3. เจ้าพนักงานพัสดุ  
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  
5. นายช่างเคร่ืองกล  
6. นายช่างเทคนิค  
7. นายช่างภาพ  
8. นายช่างโยธา  
9. นายช่างศิลป ์
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แนวทางการจัดทําแผน 
 
มาตรการบริหารจัดการกําลงัคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 

สํานักงาน ก.พ. (2562) ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการ ได้แก่ 
(1) มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ (2) มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 
รวมท้ังแนวทางการนํามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ส่วนราชการและองค์กร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ทิศทาง 
นโยบายการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

โดยมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ต้ังอยู่บนแนวคิดที่ว่าส่วนราชการและหน่วยงานในฝ่ายพลเรือน 
มีแนวทางบริหารอัตรากําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย            
ที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ การปรับลดอัตรากําลังข้าราชการโดยการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน การบริหาร
อัตราลูกจ้างประจํา การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ตลอดจนกําหนดแนวทางการบริหารอัตราข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารจัดการอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
1. หลักการบริหารอัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม 

1) อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง และองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บริหารอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนให้ส่วนราชการใน
สังกัด โดยการจัดสรรคืนเป็นอัตราข้าราชการหรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ขึ้นอยู่กับ
ความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภท 

2) ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็น
อย่างย่ิงและหากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของภาครัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. วิธีการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ 

1) การจัดสรร/เกลี่ยอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการ
เกษียณอายุคืนให้แก่ส่วนราชการเดิม หรือส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ได้ตามความจําเป็นของภารกิจ 

2) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้จัดสรรเป็นกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการคืนให้แก่ส่วนราชการเดิมในสังกัดกระทรวง ตามจํานวนที่ต้องทดแทนและให้ยุบเลิกอัตรา
ว่างจากผลการเกษียณอายุน้ัน หรืออัตราว่างอ่ืนที่ส่วนราชการนํามายุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ 

3) การขอจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือหน่วยงาน ในสังกัด
องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความจําเป็นต้องใช้อัตรากําลังเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากภารกิจสําคัญ
เร่งด่วน ที่ต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความเชื่อมั่นของ
ชาติในระดับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือส่งผลต่อบทบาทท่าทีของประเทศไทยในเวทีโลก 

4) การบริหารอัตราข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดสรรอัตราว่างเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในส่วนราชการ ไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงกรณีที่ส่วนราชการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด 

5) หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลัง 
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“อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ”หมายถึง ตําแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุของ

ส่วนราชการในปีงบประมาณน้ัน หรือตําแหน่งว่างอ่ืนที่ส่วนราชการเห็นสมควรยุบเลิกแทนตําแหน่งเกษียณอายุ         
เมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ันๆ และหมายรวมถึงกรณีตําแหน่งข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปี งบประมาณนั้น 
แต่มีเหตุต้องออกจากราชการก่อนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุราชการ เช่น ตาย ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัย
หรือเหตุอ่ืน เป็นต้น ให้ถือว่าตําแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้น้ันครองอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ เป็นตําแหน่งว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการที่ต้องนํามาพิจารณาจัดสรร เมื่อสิ้นปีงบประมาณน้ันด้วย แต่ไม่รวมถึงกรณี
ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณใด แต่ได้รับการต่ออายุราชการในปีงบประมาณน้ัน           
ซึ่งหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังของอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ มีดังน้ี  

5.1) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5.2) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณ 

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

1.1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจาก
ผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที 

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

คืนให้ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเป็นของภารกิจ 
ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถแจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ หรือนําอัตราว่างอ่ืน                

ที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความจําเป็น แต่จะต้องไม่นําตําแหน่งที่ คปร. หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง ได้กําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งไว้เป็นการเฉพาะมายุบเลิก โดยจะต้องแจ้งอัตราว่างให้ครบ                 
ตามจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุในปีงบประมาณน้ันๆ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด 

2) เงื่อนไขการพิจารณาท่ี คปร. กําหนด 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุหรืออัตราว่างที่

เห็นสมควรยุบเลิก หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจ
ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ 

(1) ลักษณะของภารกิจ 
ก. ภารกิจหลักของส่วนราชการที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพ่ือ

แก้ปัญหาด้านใดด้านหน่ึงในระยะเร่งด่วน หรือเป็นภารกิจสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแม่บท หรือยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องเร่งรัดการดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ข. ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค. ภารกิจที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือการพัฒนาระบบราชการ 
ง. ภารกิจที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ 
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(2) แนวทางการจําแนกตําแหน่งและการใช้กําลังคนตามภารกิจ 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ 
ก .  เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่ งเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ปรากฏ                

ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และการปฎิบัติภารกิจน้ันส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ                  
ส่วนราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ หรือ 
ค. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดให้ต้องใช้ข้าราชการ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมิได้ให้อํานาจในการแต่งต้ังบุคลากรอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ 
โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจส่งผลต่อการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ 
ก. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น งานศึกษาวิจัย 

งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิค
เฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานของตําแหน่งจําเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่กับตําแหน่งใน 
สายงานหลักที่เป็นภารกิจอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนด หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงานเป็นงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Administration Support) โดยรวมของส่วนราชการ เช่น งานอํานวยการและประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป 
งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น 

การใช้กําลังคนตามภารกิจ 
การใช้กําลังคนในแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืน คปร. ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังน้ี  

การจําแนกภารกจิของส่วนราชการ กรอบการใช้กําลังคนภาครัฐ 
1. ภารกิจหลัก 
     เป็นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ หรืองานท่ีทํา
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร หรือเป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงาน ท่ีจําเป็นต้องดําเนิน เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ข้าราชการ ร้อยละ 90-100 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

2. ภารกิจสนับสนุน 
     2.1 เป็นงานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น งาน
ศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น 
ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยทําเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ หรืองาน
เทคนิคเฉพาะด้านท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของตําแหน่งตามภารกิจหลัก  

 ข้าราชการ ร้อยละ 50-75 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

     2.1 เป็นงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
(Administration Support) ของหน่วยงาน เช่น งานอํานวยการและ
ประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ 
งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และ
บุคลากร เป็นต้น ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด  

 ข้าราชการ ร้อยละ 20-25 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO

- ท้องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO
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4. การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

1) แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 

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

1.2) การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงาน
ของพนักงานราชการ โดยให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  

1.3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจ้าง ให้มีระยะเวลาการจ้างได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาของกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ปี ที่ คพร. อนุมัติ โดยไม่นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เป็น
กรอบปกติ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างในแต่ละรอบให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ และความ
จําเป็นของการใช้อัตรากําลังพนักงานราชการดังกล่าว เสนอ คพร. พิจารณาต่อไป 

2) ให้สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเพ่ิมเติมกรณีทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการได้ทันที ยกเว้นกรณี              
ที่คําขอไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดให้เสนอ อ.คพร. และ คพร. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งน้ี ให้รายงาน
ผลการดําเนินการให้ อ.คพร. และ คพร. ทราบทุกปี 

3) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้แก่ ส่วนราชการไม่เกิน
จํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงานที่ คพร. มีมติอนุมัติ โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
แรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณสําหรับกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ในปีงบประมาณถัดไปให้            
ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาใช้สําหรับการจ้าง
พนักงานเพ่ิมเติมตามแนวทางที่กําหนด 
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การวิเคราะห์อัตรากําลังเพื่อทดแทนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง 
จากการเกษียณอายุของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

 
 อัตราการเกษียณอายุของขา้ราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)  
 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 189 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 15 อัตรา 
ตําแหน่งประเทวิชาการ จํานวน 45 อัตรา และประเภทท่ัวไป จํานวน 129 อัตรา  
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 231 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 19 อัตรา 
ตําแหน่งประเทวิชาการ จํานวน 45 อัตรา และประเภทท่ัวไป จํานวน 167 อัตรา  
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 201 อัตรา เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 13 อัตรา 
ตําแหน่งประเทวิชาการ จํานวน 44 อัตรา และประเภทท่ัวไป จํานวน 144 อัตรา  
 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ตาม
เกณฑ์ส่วนราชการขนาดกลาง ร้อยละ 10 ของประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป 
 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 17 อัตรา  
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 21 อัตรา 
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน 19 อัตรา  
 โดยหน่วยงานได้วิเคราะห์การทดแทนเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ               
เป็นรายตําแหน่ง โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของตําแหน่งของหน่วยงาน ระบุความสําคัญ/ความเร่งด่วนของ
ภารกิจของตําแหน่งและของหน่วยงานในปัจจุบันที่สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงานสําคัญรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ 
และความจําเป็นในการคงอัตราว่างจากผลการเกษียณด้วยตําแหน่งข้าราชการ ตลอดจนผลกระทบหากยุบเลิก
ตําแหน่งข้าราชการหรือการทดแทนด้วยการใช้กําลังคนในรูปแบบอ่ืน รวมท้ังระบุตําแหน่งพนักงานราชการ 
หากหน่วยงานได้รับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้กําลังคนแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
ดังตารางต่อไปน้ี  
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 จากการวิเคราะห์ความสําคัญของตําแหน่งในส่วนของอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ซึ่งเป็นประเภทตําแหน่งที่มาตรการกําลังคนภาครัฐกําหนดให้มี
การทดแทนด้วยการจ้างงานรูแปบอ่ืน ร้อยละ 10 ของตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 พบว่า 
 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเกษียณในตําแหน่งผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน/
สถานี ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ และรวมถึงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ จํานวนรวม 121 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
69.54 และเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทวิชาการ ร้อยละ 7.47 ประเภททั่วไปร้อยละ 
22.99  
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเกษียณในตําแหน่งผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน/
สถานี ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ และรวมถึงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ จํานวนรวม 149 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
70.28 และเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทวิชาการ ร้อยละ 5.66 ประเภททั่วไปร้อยละ 
24.06 
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเกษียณในตําแหน่งผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ด่าน/
สถานี ผู้อํานวยการศูนย์ ปศุสัตว์อําเภอ และรวมถึงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ จํานวนรวม 134 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
71.28 และเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทวิชาการ ร้อยละ 4.79 ประเภททั่วไปร้อยละ 
23.94 
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 ทั้งน้ี ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภททั่วไป มีการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงาน
สัตวแพทย์มากที่สุดในทุกปี  โดยในปี 2564 จํานวน 18 อัตรา ปี 2565 จํานวน 25 อัตรา และปี 2566 จํานวน 
26 อัตรา ซึ่งตําแหน่งสัตวแพทย์เป็นตําแหน่งสายงานหลักของกรมปศุสัตว์ ไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้                
จึงต้องการทดแทนให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  

ตําแหน่ง 2564 2565 2566 รวม 
1 สัตวแพทย์ 18 25 26 69 

 เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 1  3 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1   1 
 นายสัตวแพทย์ 5 4 2 11 
 ไม่ระบุ 10 20 24 54 

2 เจ้าพนักงานสัตวบาล 7 14 11 32 
 เจ้าพนักงานสัตวบาล 1   1 
 นักวิชาการสัตวบาล 1   1 
 ไม่ระบุ 5 14 11 30 

3 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/การแพทย์  1 1 2 
 ไม่ระบุ  1 1 2 

4 เจ้าพนักงานธุรการ 13 7 6 26 
 เจ้าพนักงานธุรการ/การเงินและบัญชี 3   3 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1 
 ไม่ระบุ 9 7 6 22 

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 3  4 
 ไม่ระบุ 1 3  4 

6 นายช่างเครื่องกล  1 1 2 
 ไม่ระบุ  1 1 2 
 รวม 39 51 45  
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 โดยการวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ซึ่งกําหนดให้ระบุตําแหน่งพนักงานราชการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน พบว่าตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ตําแหน่งสัตวแพทย์ที่มีการ
เกษียณมากท่ีสุดและไม่สามารถเรียกบรรจุข้าราชการในตําแหน่งสัตวแพทย์ได้ เป็นตําแหนงที่มีการระบุ
ตําแหน่งพนักงานราชการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในหลายตําแหน่ง เช่น จังหวัด/เขต ต้องการ
ทดแทนด้วยตําแหน่งนายสัตวแพทย์ อําเภอ ต้องการทดแทนด้วยตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล หรือกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ต้องการตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แต่ยังมีหน่วยงานถึงร้อยละ 78 ของตําแหน่งสัตว
แพทย์ที่ไม่ได้ มีการระบุตําแหน่งพนักงานราชการ รวมท้ังยังมีหน่วยงานเป็นจํานวนมากท่ีไม่ได้มีการวิเคราะห์
การทดแทนด้วยการเปลี่ยนสายงานตําแหน่งข้าราชการหากได้รับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่งข้าราชการ 
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แนวทางการดําเนินการบริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง 
จากการเกษียณอายุราชการและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านกําลังคนของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เกิดประสิทธิภาพให้มี
บุคลากรที่สามารถรองรับกับภาระงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนนโยบายและพันธกิจ
ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย/แผนงานสําคัญของรัฐบาล                
ให้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายจึงต้องดําเนินการดังน้ี  

1. การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน
ราชการ) ของกรมปศุสัตว์ ควรพิจารณาการทดแทนอัตราว่างของตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตาม
ลักษณะของภารกิจ ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังภารกิจ เพ่ือให้การบริหารจัดการกําลังคน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ที่กําหนดให้กําลังคน
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

2. วางแผนปรับปรุงกําหนดตําแหน่งสัตวแพทย์ เน่ืองจากมีผู้เกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก 
และเป็นสายงานหลักที่มีความจําเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ แต่ไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินภารกิจเป็นอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวางแผนในการเปลี่ยนช่ือ
ตําแหน่งในสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการ
สรรหาบุคลากรใหม่ทดแทนตําแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการไป และพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่เดิมในสายงานหลัก
ให้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมากขึ้น  

3. วางแผนอัตรากําลัง (Workforce Planning) ในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการด้านอัตรากําลังเพ่ือให้หน่วยงานมีอัตรากําลังที่มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการทบทวนบทบาทภารกิจ พิจารณาการยุบเลิกภารกิจที่
หมดความจําเป็น หรือซ้ําซ้อน เพ่ือเกล่ียอัตรากําลังในแต่ละภารกิจให้เกิดความเหมาะสม หรือใช้รูปแบบการ
จ้างงานอ่ืน Outsourcing รวมท้ังการขอรับการจัดสรรเพ่ิมใหม่สําหรับภารกิจที่สําคัญและจําเป็นอย่างแท้จริง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคต 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การทํางานมากย่ิงขึ้น และปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่จําเป็นออกไปเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ขั้นตอนของการใช้กําลังคนให้น้อยลง จะได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของอัตรากําลังคนในอนาคต 
รวมท้ังการหาช่องทางที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้งานสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ทันเวลา  

5.  วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ แบบ Multi Skills เพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่
หลากหลายสามารถใช้ในการปฏิบัติงาน และทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ันต้องส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมที่นํามาใช้ลดกระบวนการ ลดขั้นตอน หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น  

 
 
 



แผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุราชการ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 80 

 

6. วางแผนการสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้งานของ
ตําแหน่งต่างๆ ในกลุ่ม/ฝ่ายเดียวกันโดยการหมุนเวียนงานเพ่ือให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ทุกตําแหน่ง หรือ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามสายงานหรือข้ามหน่วยงาน เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเช่ียวชาญหรือชํานาญงานในตําแหน่งที่
หลากหลาย สําหรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป   

7. การจัดการองค์ความรู้ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การณ์และความเช่ียวชาญ   
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน และจัดทําคู่มือ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของแต่ละตําแหน่ง โดยอาจนําร่องในสายงานหลักและหรือสายงานที่สําคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบาย และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 



กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์

E-MAIL : PERSON1@DLD.GO.TH
โทร. 02-653-4435, 02-653-4444 ต่อ 2121 - 2123

โทรสาร 02-653-4916
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