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คำนำ 
          

การดำเนินการปรับปรุงโครงสรางของกรมปศุสัตว เปนส่ิงท่ีทาทายอยางยิ่ง เพราะเปนสภาวะของ
อนาคตที่มีการคาดหมายไวอยางรอบคอบถี่ถวน ประกอบไปดวยทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสราง ระบบและ
กระบวนการทำงาน และอัตรากำลังที่เหมาะสม รวมทั้งสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อปรับปรุงตนเองใหทันตอ
เหตุการณ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมท่ี
เปลี ่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา ซึ ่งการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของกรมปศุสัตว จะตองเชื ่อมโยง
วัตถุประสงค และเปาหมาย ที่ตอบสนองตอภารกิจและวิสัยทัศนของกรมปศุสัตว ตลอดจนแผนยุทธศาสตรตาง ๆ  
ของกรมปศุสัตวท่ีไดกำหนดข้ึน และตองดำเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.  กำหนด  

ดังนั ้น กลุมพัฒนาระบบบริหาร ซึ ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการ
ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของกรมปศุสัตว เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รวมท้ัง 
มีแนวทางการดำเนินการจัดทำขอเสนอขอปรับปรุงโครงสรางสวนราชการกรมปศุสัตว ไดอยางถูกตอง จึงได
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของกรมปศุสัตว เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผู
ท่ีสนใจ สามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือปฏิบัติงานการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของกรมปศุสัตว จะ
เปนประโยชนตอผู ปฏิบัติงานหรือผู ที ่สนใจ ไดเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

                                                                          

 ผูจัดทำ 

                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเปนมาและความสำคัญ 

การเสนอขอปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางการแบงสวนราชการ เปนการดำเนินการ
เพื่อนำไปสูระบบการบริหารงานสูกระบวนทัศนใหม การวางรูปแบบโครงสรางองคการใหมีความเหมาะ
กับสภาวการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสรางประสิทธิภาพโดยรวมของ
สวนราชการ ใหเกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคา และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลายของสวนรวมตามภารกิจท่ีกำหนด รวมถึงการสรางความเช่ือมั่น
ของประชาชนและสังคมตอระบบราชการ นอกจากนี้ จากการปรับปรุงแกไขกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารราชการแผนดิน แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ัง
นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับสภาวการณในปจจุบัน ทำใหสวนราชการมีความจำเปนที่จะตอง
ดำเนินการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ อันเนื่องมาจากปญหาขอจำกัดในการดำเนินงานตาม
ภารกิจท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองปรับปรุงโครงสรางแบงสวน
ราชการและแบงภารกิจตามหนาที่ภายในสวนราชการ เพื่อใหสามารถตอบสนองตออำนาจหนาที่และ
บทบาท ภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ จะตองมีการวิเคราะห บทบาท ภารกิจ ของสวน
ราชการ และวางแนวทางวาในอนาคตจะตองเปนหนวยงานท่ีดำรงอยู เพื่อทำอะไรใหกับประเทศชาติและ
ตอบสนองประชาชนอยางไร สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังหรือไม อยางไร และเปนภารกิจท่ีไม
ซ้ำซอนกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการในการเสนอขอปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงไดจัดทำคูมือการปรับปรุงโครงสรางของกรมปศุสัตว 
เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหบทบาท ภารกิจ และปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ นำไปสู
การเสนอขอแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยการเสนอขอปรับปรุงอำนาจหนาท่ีและการแบงสวน
ราชการ ตามแนวทางและหลักเกณฑที ่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ใหมีความเหมาะสมสามารถรองรับ
ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการท่ีชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

2. เพื ่อใหเปนเครื ่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และนำมาทบทวนขั้นตอน 
ระบบงาน และระยะเวลา การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและคุมคามากข้ึน 

3. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูวิธีการทำงานสำหรับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปน
มาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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ขอบเขต 
คูมือการปรับปรุงโครงสรางของกรมปศุสัตว ครอบคลุมข้ันตอนการดำเนินงาน ต้ังแตกลุมพัฒนา

ระบบบริหารไดรับนโยบายจากผูบริหาร และช้ีแจงแนวทางและหลักเกณฑในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
และโครงสรางของสวนราชการ จัดประชุมคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม จัดทำคำชี้แจง
ประกอบการแบงสวนราชการภายในกรม สงใหสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อนำเสนอตอท่ีประชุมกลุมภารกิจ และคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและนำเสนอผลการพิจารณาตอผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวง และนำสงสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งติดตามผลการพิจารณาจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จนถึงกฎกระทรวงแบงสวนราชการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 
 
คำจำกัดความ 

การปรับปรุงโครงสรางองคการ ตามความหมายการพัฒนาระบบราชการ หมายถึง 
1) การยุบสวนราชการ การรวมสวนราชการ และ การจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหม ทั้งในกรณี

การขอจัดตั้งสวนราชการระดับกรม และกรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ำกวากรม (ขอจัดตั้งหรือ
ขยายหนวยงาน (มติ  ครม. 24 ก.ค. 2550 : หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2550  

2) การปรับปรุงการทำงานของสวนราชการ กรณีที่ทำใหตองมีการปรับปรุงโครงสรางตาม
ข้ันตอนของสำนักงาน ก.พ.ร. จะตองเปนการปรับปรุงท่ีมีผลใหมีการปรับแกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
ประกอบดวย 

2.1) ในภาพรวมของสวนราชการ มีการแกไขภารกิจ หรอือำนาจหนาท่ี 
2.2) ในสวนของหนวยงานในสังกัด มีการแกไขอำนาจหนาที่ หรือเปลี่ยนชื่อหนวยงาน 

จากการปรบัปรุงขอยกฐานะ หรือขอจัดต้ังใหม 

สวนราชการ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหบริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเปนภารกิจ
หลักของรัฐ ใหบริการเปนการท่ัวไป และไมมุงกำไร โดยมีความสัมพันธกับรัฐ ประกอบดวย 

1) รัฐจัดต้ัง 
2) รัฐปกครองบังคับบัญชา 
3) ใชงบประมาณแผนดิน 
4) ใชอำนาจฝายเดียวของรัฐเปนหลักในการดำเนินกิจกรรม 
5) บุคลากรมีสถานะเปนขาราชการ 
6) รัฐตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการกระทำของหนวยงาน 
(หลักการจำแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกำกับของฝายบริหาร : ISBN 978-616-7145-20-4  
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คำช้ีแจงประกอบการแบงสวนราชการภายในกรม หมายถึง เอกสารท่ีใชประกอบการกล่ันกรอง 
ความเหมาะสมของการจัดต้ังสวนราชการ จำนวน 10 รายการ ประกอบดวย  

1) การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของสวนราชการ  
2) เหตุผลความจำเปนในการขอจัดต้ัง  
3) ภารกิจของสวนราชการท่ีจะมีการแบงสวนราชการใหม  
4) อัตรากำลังเจาหนาท่ี  
5) ปริมาณงาน  
6) แสดงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีเปนผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสรางและภารกิจ

ของสวนราชการ/สวนราชการระดับต่ำกวากรมใหม  
7) คาใชจาย  
8) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
9) กรณีการจัดต้ังหนวยงานในตางประเทศ  
10) รายละเอียดอื่น ๆ  
(มติ ครม. 4 ธ.ค. 61 : หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 3 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562  

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทำหนาท่ี
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ ที ่ผานความเห็นชอบจาก
คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม กอนสงสำนักงาน ก.พ.ร. 

คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม ทำหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับปรุง
โครงสรางของกรมปศุสัตว 

หนวยงานกลาง หมายถึง สวนราชการอื่น นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมีภารกิจ ใน
ดานการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ ทั ้งในดานงาน เง ิน คน และกฎหมาย โดยเปน
องคประกอบ ในคณะทำงาน / คณะกรรมการ ประกอบดวย 

- คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม ประกอบดวย ผู แทนจาก สำนักงาน ก.พ.  
สำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงบประมาณ  กระทรวงการตางประเทศ (เฉพาะกรณีการจัดหนวยงานใน
ตางประเทศ  

- คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. 
หรือผูแทน  เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแทน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูแทน  เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือผู แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผู แทน  ปลัด
กระทรวงการคลัง หรือผู แทน  ผู อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู แทน  และปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือผูแทน (เฉพาะกรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศ  ทำหนาท่ีใหความเห็นประกอบการ
ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
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สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทำหนาท่ี 
- ฝายเลขานุการที่ประชุมกลุมภารกิจ ซึ่งเปนขั้นตอนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเพิ่มเติม

จากข้ันตอนท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 18 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
2549) 

- ฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง 
- ประสานและติดตามการดำเนินงานการเสนอขอปรับปรุงโครงสรางสวนราชการกับ

หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว ทำหนาท่ี 
- จัดทำคำชี้แจงประกอบการแบงสวนราชการภายในกรมเสนอคณะทำงานแบงสวนราชการ

ภายในกรม 
- ฝายเลขานุการคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม 
- ประสานและติดตามการดำเนินงานการเสนอขอปรับปรุงโครงสรางสวนราชการกับ

หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 



5 
 

 

บทท่ี 2 

 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

คูมือการปรับปรุงโครงสรางของกรมปศุสัตว มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมหลาย
ขั้นตอน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองศึกษากฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินการมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ โดยมีหัวขอ
สำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
2. วิธีการปฏิบัติงาน 
3. ส่ิงท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

 
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  

การปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศ
อยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ 

ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 
1) ใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและ

การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออำนวยความสะดวก 
ใหแกประชาชน 

2) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อให
เปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

3) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน
กำลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน 

4) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรู
ความสามารถอยางแทจร ิงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทำใน
สิ่งที ่ถูกตองโดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคน
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 

5) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย
ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
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2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 31 แบงสวนราชการภายในกรมออกเปน  

(1  สำนักงานเลขานุการกรม  
(2  กองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความจำเปนจะไม

แยกสวนราชการต้ังข้ึนเปนกองก็ได  
การกำหนดชื่อสวนราชการที่ต่ำกวากรมวา “สำนัก” เกิดขึ้นเนื่องจากตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดกำหนดตำแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีเปนกองหรือตำแหนง
หัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง เปนตำแหนงระดับ 8 และตำแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีปริมาณและ
คุณภาพของงานสูงกวากองปกติ เปนตำแหนงระดับ 9 คำวา “สำนัก” จึงกำหนดเพื่อใชสำหรับเรียกสวน
ราชการที่หัวหนาหนวยงานเปนตำแหนงระดับ 9 แตมิใชหนวยงานท่ีสูงกวากอง เพราะการแบงสวน
ราชการในกระทรวงตามท่ีปรากฏในกฎหมายมีเพียง 2 ระดับเทานั้น คือ กรมและกอง 

ปจจุบันการกำหนดตำแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 
ตำแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีต่ำกวาระดับกรมท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสามารถกำหนดเปนตำแหนงประเภท
อำนวยการระดับตน หรือตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูงได ข้ึนอยูกับการประเมินคุณภาพงานของ
ตำแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.100/ว17 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั ้น จึงไมมีความจำเปนตองกำหนดชื่อ “สำนัก” 
สำหรับหนวยงานที่ต่ำกวากรม โดยขอสงวนชื่อ “สำนัก” ไวใชเรียกชื่อหนวยงานระดับกรม เชน สำนัก
งบประมาณ หรือสำนักขาวกรองแหงชาติ เปนตน ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดแจงยืนยันแลววา การเปล่ียน
ช่ือจาก “สำนัก” เปน “กอง” หรือช่ืออื่นตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. กำหนด โดยไมมีการปรับบทบาทภารกิจ 
ไมมีผลกระทบตอตำแหนงท่ีไดผานการประเมินคุณภาพงานของตำแหนงตามหลักเกณฑ การประเมินคา
งานท่ี ก.พ. กำหนดเปนตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูงแลว 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545  มีเนื ้อหาสาระท่ี
สำคัญตอการวางรากฐานการบริหารแผนดินแนวใหม ท่ีกำหนดใหมีเจาภาพผูรับผิดชอบงานชัดเจน มีการ
กำหนดหลักการบริหารราชการใหยึดประโยชนสุขของประชาชน โดยมาตรา 3/1 บัญญัติวา “การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน”  

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ โดยท่ีการบริหารงานแนวใหมภาครัฐจะตองคำนึงถึงความ
คุมคา ดังนั้น จึงตองทบทวนบทบาทภารกิจของตนใหเหมาะสมและเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
สม่ำเสมอ โดยการเปดกวางเพื่อทำงานรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการบริหารประเทศ 
สำหรับการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะคำนึงถึงการใชทรัพยากรในการปฏิบัติหนาท่ี
ภายในองคกรแลว ยังตองคำนึงถึงคาใชจายเวลา และความสะดวกของประชาชนผูรับบริการ เพื่อใหเกิด
ความคุมคาในดานทรัพยากรและเวลาท้ังในสวนของรัฐ ประชาชน และสังคม  
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การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน โดยที่บทบาทภารกิจของรัฐในอนาคตจะ
เปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูปฏิบัติเอง ไปเปนผูสนับสนุนสงเสริมภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใหมี
ความเขมแข็ง จึงจำเปนตองมีการทบทวนบทบาทภารกิจอยูตลอดเวลา โดยจะตองคิดหาทางลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปนลงไดอยางสะดวก แตท้ังนี้ตองดำเนินการดวยความรอบคอบ และมีแผน
ดำเนินการอยางเปนระบบ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบในทางลบตอประชาชนผูรับบริการและตอเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีจะเกิดภาวะความไมมั่นคงดวย 

การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การใหความสำคัญกับการกระจายภารกิจ
และทรัพยากรใหแกทองถิ่นนี้เปนการกำหนดขึ้นมาเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญที่ให
ความสำคัญตอการกระจายอำนาจที ่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีความเขมแข็ง ซึ ่งมีความ
หลากหลายแตกตางกันตามพื้นที่ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ แนวทางนี้เปนการแกไขปญหาการทำงานแบบรวมศูนย
อำนาจไวที่สวนกลางตลอดจนการสั่งการใหถือปฏิบัติเปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยยอมรับในความ
หลากหลายของพื้นท่ีและความตองการท่ีแตกตาง 

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การบริหารราชการเดิมมีลักษณะเปนการบริหารงานแบบ
รวมศูนยอำนาจอยูในสวนกลางหรืออยูท่ีผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนปญหาทำใหการพิจารณาซ้ำซอนและใช
เวลามาก ทั้งจากขั้นตอนท่ีจำนวนมากและเวลาที่ตองรอการพิจารณาของผูบริหารระดับสูงที ่มีงาน
มากกวาผูบริหารระดับกลางและเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะผูทำหนาที่ใหบริการประชาชน 
เนื่องจากปจจุบัน ผูปฏิบัติงานเหลานั้นสวนใหญมีคุณวุฒิและความรูความสามารถมากข้ึน ซึ่งเมื่อกระจาย
อำนาจการตัดสินใจลงมาใหเจาหนาที่กลุมนี้ไดตัดสินใจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนมากขึ้นแลว 
จะทำใหขั้นตอนสูการตัดสินใจสั้นลง เกิดความรวดเร็วในการใหบริการ และเปนการพัฒนาเจาหนาที่ทุก
ระดับใหทำงานอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอผลของงานดวย 

4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
สวนราชการจำเปนตองถือปฏิบัติตามขอบเขต กระบวนการ แบบแผน และวิธีปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไว 
เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุตอเปาหมายและวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1) การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
(Citizen centered) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดี (positive 
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการซึ่งมุงเนนผลลัพธท่ี
เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Performance agreement) ไวลวงหนา สามารถแสดงผลและวัดผลงานไดอยางชัดเจน 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ในการดำเนินภารกิจของรัฐ  จะตอง
มีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายที่ใชในการดำเนินงาน (cost/benefit analysis) ทั้งภายในหนวยงาน
ตนเองและระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีเปนการดำเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อดู
ผลลัพธที่เกิดขึ้นวามีความคุมคากับเงินลงทุนที่เกิดจากการนำภาษีของประชาชนไปดำเนินการหรือไม 
เพราะหากไมคุมคาก็ไมควรดำเนินการ 
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4) ไมมีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการลงจากท่ีเปนอยูเดิม (Process simplification) มอบอำนาจการตัดสินใจ (empowerment) ใหกับผู
ท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน จัดบริการใหประชาชนสามารถรับบริการใหแลวเสร็จในท่ีเดียวกันเพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ โดยจะตองมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนทำงาน (Process redesign) อยูเสมอ สวนราชการจึงควรจัดลำดับความสำคัญ
และความจำเปนของงานหรือโครงการ (program evaluation) ที่จะทำใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและงบประมาณของประเทศ ซึ่งอาจตองพิจารณายุบเลิกสวนราชการที่ไมจำเปน และการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสม 

6) ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการโดยตองมุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการ 
(Citizen or customer survey) เปนหลัก ดังนั้น จึงตองมีการสำรวจความตองการของประชาชน และความ
พึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ำเสมอ เพื่อจะไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเปดเผยขอมูลขาวสารให
ประชาชนรับทราบและเขาใจงายเวลามาติดตอ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ สวนราชการจะตองสรางระบบการควบคุม
ตนเอง (Internal control) โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทำให
สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังชวยให
การพิจารณาใหบำเหน็จความชอบและรางวัลแกขาราชการเปนไปตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

ในสวนที่เกี ่ยวของซึ่งมีความสัมพันธกับการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
สถานการณ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนในหมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ โดยเฉพาะมาตรา 
33 วรรคหนึ่งวา “ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจำเปนหรือสมควร
ที่จะไดดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่นประกอบกับกำหนดเวลา” 

5. การจำแนกประเภทหนวยงานของรัฐ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบเรื ่องการปรับปรุง

หลักการจำแนกประเภทหนวยงานของรัฐในการกำกับของฝายบริหาร โดยการจัดทำบริการสาธารณะท่ี
อยูในอำนาจหนาที่ของรัฐ รัฐจะจัดทำโดยใชองคกรภายในกำกับของฝายบริหารจัดทำบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชน ท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งสามารถแยกไดเปน 4 ประเภท คือ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 

1) สวนราชการ เปนหนวยงานที ่ร ับผิดชอบการใหบร ิการสาธารณะทางปกครอง 
(Administrative Public Service) ซึ่งเปนภารกิจหลักของรัฐ เชน การรักษาความสงบเรียบรอย การ
ปองกันประเทศ การออกกฎระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายตาง ๆ เชน การ
กำหนดยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาประเทศ มุงเนนใหบริการเปนการท่ัวไป และไมมุงกำไร ในการ
จัดต้ังสวนราชการข้ึนใหม ใหดำเนินการ ดังนี้  

1.1) กรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับกรม ใหกระทรวงดำเนินการขอจัดตั้งสวน
ราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
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แผนดิน ท้ังนี้ใหนำเรื่องการขอจัดต้ังสวนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.2) กรณีการขอจัดตั ้งสวนราชการระดับต่ำกวากรม จะตองดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 

1.3) เพื ่อประโยชนในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งสวนราชการ ให
กระทรวงที่ประสงคจะขอจัดตั้งสวนราชการ จัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคำชี้แจง
ประกอบการขอจัดต้ังสวนราชการ 

2) รัฐวิสาหกิจ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
(Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งผลิตและจำหนายสินคาหรือบริการ ที่มีลักษณะเปน 
การใหบริการสาธารณะ และงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ หรืองานของรัฐบางดานที่มีความสำคัญตอ
ความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำเนินกิจกรรมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่รัฐยังจำเปนตองควบคุมและดำเนินการแตผูเดียว หรือเปนงานที่ภาคเอกชนยังไมพรอมที่จะ
ลงทุนดำเนินการ หรือเปนกิจการที่รัฐจำเปนตองแทรกแซงตลาดเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม หรือ
ใหบริการแกกลุมเปาหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหงานใหบริการนั้นไดมาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ 
คาใชจาย และมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหารายได ตองสามารถเล้ียงตัวเอง
จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย ตองไมมีวัตถุประสงคมุงกำไรสูงสุด (Maximization of Profit) เชนท่ี
เอกชนกระทำกันโดยทั่วไป แตหากมีความจำเปนตองรับเงินงบประมาณสนับสนุนเปนครั ้งคราวหรือ
บางสวน ในกรณีนี ้รัฐก็ควรจัดสรรงบประมาณใหในรูปของเงินอุดหนุน ซึ ่งควรจะแยกจากการเก็บ
คาบริการตามปกติของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ใหชัดเจน 

3) องคการมหาชน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Social and Cultural Public Services) เช น การศึกษา การว ิจ ัย การฝกอบรม การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา และสงเสริมการกีฬา การพัฒนาและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อนุรักษสิ ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย การสังคม
สงเคราะห นันทนาการ สวนสัตว การอำนวยการบริการแกประชาชน หรือการดำเนินการอันเปน
สาธารณะประโยชนอื่นใด ซึ่งไมเหมาะท่ีจะใชวิธีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการสาธารณะของ
องคการมหาชนตองไมเปนกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับภาคเอกชนซึ่งเปนลักษณะตองหามตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากำไร 

4) หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นอกจากหนวยงานของรัฐในรูปแบบ สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนแลว ยังมีองคการของรัฐในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีมิไดถูกจัดไวในรูปแบบขางตน 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะขององคการเหลานั้นได ดังนี้ 

4.1) หนวยธุรการขององคการของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Administrative 
Organization) เปนหนวยงานรูปแบบใหมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ในการควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมของ
รัฐ หรือดำเนินกิจการบริการสาธารณะตามนโยบายสำคัญที่ตองการความเปนกลางอยางเครงครัด
ปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง โดยมีสถานะเปนนิติบุคคล ที่ไมมีวัตถุประสงคในการ
แสวงหากำไร ซึ่งจะมีคณะกรรมการเปนองคกรท่ีมีอำนาจ และมีหนวยธุรการเพื่อทำหนาท่ีอำนวยการ 
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4.2) กองทุนที่เปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยตราเปนพระราชบัญญัติ เนื่องจากตองการ
อำนาจรัฐในการบังคับฝายเดียวตอภาคเอกชนหรือประชาชน ในการสมทบเงินเขากองทุน ทั ้งนี้ 
วัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนก็เพื่อเปนกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ ในการดำเนินบริการสาธารณะแก
ประชาชน หรือกลุมเปาหมายเฉพาะ หรือเพื่อการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะดาน การดำเนินงาน
ของกองทุนจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจากกลุมเปาหมายนั้น ๆ ซึ่งการบริหารกองทุน
จะบริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยมีหนวยธุรการรองรับการทำหนาที ่ใน 3 รูปแบบ คือ (1 
รัฐวิสาหกิจ (2 องคการมหาชนต ามพระราชบัญญัติ และ (3 สวนราชการ  

4.3) หนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนหนวยงานใหบริการภายในของระบบราชการ โดย
มีลักษณะกึ่งอิสระ แตไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ยังคงถือเปนสวนหนึ่งของกรม และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกรม มีเปาหมายใหบริการหนวยงานเจาสังกัดเปนหลัก และหากมี
กำลังการผลิตสวนเกิน จะใหบริการหนวยงานอื่นและประชาชนได (ซึ่งทำใหแตกตางจากรัฐวิสาหกิจท่ีมิได
เปนนิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบฯ ท่ีใหบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแกประชาชนเปน
หลัก โดย การดำเนินงานใชรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม สามารถจะเรียกเก็บคาบริการจากหนวยงาน
เจาสังกัด หรือลูกคาผูรับบริการอื่น ๆ ได โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไร และไมนำสงรายไดเขารัฐ
โดยตรง หรือจำเปนตองเล้ียงตัวเองไดเปนสำคัญ แตในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไขใหตองนำสงรายได
เหนือรายจายบางสวนเขารัฐตามสมควร 
 
วิธีการปฏิบัติงาน  

การเสนอขอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ นอกจากจะตองคำนึงถึงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตนแลว สวนราชการตองดำเนินการตามแนวทาง
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

1. การพิจารณาการเปนหนวยงานของรัฐ สำหรับการจัดตั้งสวนราชการใหม จะตองนำ
หลักการจำแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกำกับของฝายบริหารมาพิจารณา เพื่อสรางรูปแบบองคการ 
ใหเหมาะสมกับการดำเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐ ที่มีความแตกตางกันหลากหลายตามภารกิจแตละ
ประเภทได และสามารถกำหนดกระบวนการบริหารงานภายในใหสอดคลองกับประเภทภารกิจ เพื่อให
เกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวในการบริหารงานมากกวารูปแบบที่เปนหนวย
ราชการ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ท่ี นร 1200/ว 1 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงการ
จำแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกำกับของฝายบริหาร  

2. การขอจัดต้ังหนวยงานของรัฐ โดยเปนการกำหนดข้ันตอนการขอจัดต้ังหนวยงานของรัฐไว 
ไมวาจะเปนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐรูปแบบอื่น เชน องคการมหาชน หนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ หรือหนวยงานในกำกับของกระทรวง วาตองดำเนินการอยางไรบาง มีขั ้นตอนอยางไร แตละ
ขั้นตอนตองดำเนินการอยางไร เปนตน เพื่อใหหนวยงานไดพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในการขอ
จัดตั้งหนวยงานกอนเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 
13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ  
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3. การแบงสวนราชการภายในกรม สำนักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือท่ี นร 1200/ว 3 ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจแบงสวนราชการภายในกรม เพื่อแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2561 ท่ีไดมีมติเห็นชอบในหลักการมอบอำนาจการแบงสวนราชการภายในกรม ตามท่ีสำนักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการมีความยืดหยุน คลองตัว สามารถจัดต้ัง ยุบเลิก และ
ปรับเปล่ียนสวนราชการได ตอบสนองตอประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร นโยบาย และภารกิจ
ที่มีความสำคัญเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโนมในอนาคต 
ก.พ.ร. จึงมอบอำนาจใหสวนราชการพิจารณาจัดโครงสรางสวนราชการระดับต่ำกวากรมไดเอง ภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี ้

1) เปนการจัดโครงสราง (rearrange) เพื่อใหการดำเนินภารกิจของสวนราชการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของสวนราชการ เชน การยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม 

และจัดตั้งกองใหม เพื่อรับผิดชอบภารกิจใหม ๆ ตามยุทธศาสตร นโยบาย และภารกิจที่มีความสำคัญ

เรงดวนของรัฐบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ ท้ังนี้ จำนวนกองท่ีปรากฏใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการยังคงเทาเดิม สำหรับภารกิจอื ่น ๆ ประกอบดวย งานยุทธศาสตรและ

แผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน

บริหารการคลัง งานกฎหมาย งานการตางประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

2) เปนการจัดหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาคใหม โดยไมเพิ ่มจำนวน

หนวยงาน เชน การจัดพื้นที่จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบใหม รวมถึงการยายสถานที่ตั้งของสำนกังาน

จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ตามการจัดพื้นท่ีจังหวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบใหม 

3) เปนการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพิ่มจำนวนหนวยงาน เชน การยาย

สถานที่ตั้งของสำนักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอยูในกลุมประเทศประเภทเดียวกัน 

หรือจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งภายในประเทศเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานดังกลาวตองเปนสำนักงาน

ตามกฎหมาย/ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

การมอบอำนาจแบงสวนราชการภายในกรม ไดมีการปรับปรุงแนวทางการแบงสวน
ราชการภายในกรม ดังนี้ 

1) ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง 
และคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/ว6 ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร ท่ี นร 1200/ว3 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2549 ใหม ดังนี้ 

1.1) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเปนประธาน ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ (เฉพาะกรณีการจัด
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หนวยงานในตางประเทศ เปนกรรมการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง 
และเจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

1.2) คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม มีหัวหนาสวนราชการเปนประธาน 
รองหัวหนาสวนราชการเปนรองประธาน ผูแทนสำนักงาน ก.พ. ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผูแทนสำนัก
งบประมาณ ผู แทนกระทรวงการตางประเทศ (เฉพาะกรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศ เปน
คณะทำงาน เจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารที ่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย เปน
คณะทำงานและเลขานุการ โดยที่ผูแทนสวนราชการตองเปนผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการหรือ
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนไป 

2) ปรับปรุงข้ันตอนการแบงสวนราชการภายในกรม ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 
12000/ว 18 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2549 ใหม โดยแบงเปน 2 กรณี คือ การแบงสวนราชการภายในกรม
ตามหลักการมอบอำนาจ และการแบงสวนราชการภายในกรมท่ีตองเสนอให ก.พ.ร. พิจารณา ดังนี้ 

2.1) การแบงสวนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ มีข้ันตอนสรุปไดดังนี ้
2.1.1) สวนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. รวมกันจัดทำ

ขอเสนอการแบงสวนราชการ โดยมีรายละเอียดตามคำชี ้แจงและสรุปความเห็น เพื ่อนำเสนอตอ
คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรมและคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง 

2.1.2) คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรมรวมกันพิจารณาขอเสนอการ
แบงสวนราชการภายในกรมจนไดขอยุติเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องหนาที่และอำนาจของสวนราชการตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ การจัดแบงงานภายในกอง การจัดอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง เพื่อนำ
ขอเสนอฯ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงเพื่อพิจารณา 

2.1.3) สวนราชการถามความเห็นหนวยงานกลาง ไดแก สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง 

2.1.4) คณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสรางของกระทรวงพิจารณาขอเสนอฯ 
ของคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม 

2.1.5) รัฐมนตรีสงหนาที่และอำนาจของสวนราชการตามกฎกระทรวงการ
แบงสวนราชการ การแบงสวนงานภายใตกอง กรอบอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง พรอมรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง มายังสำนักงาน ก.พ.ร.  

2.1.6) สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ แลวรายงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบ และแจงผลใหสวนราชการดำเนินการตอไปโดย 

(ก กรณีตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ ใหสวน
ราชการจัดสงกฎกระทรวงการแบงสวนราชการใหสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน
ปกติตอไป 

(ข กรณีที่ไมตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหสวน
ราชการดำเนินการตามข้ันตอนปกติตอไป เชน การออกประกาศกระทรวง เปนตน 
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ท้ังนี้ ใหสวนราชการจัดตำแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหมตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงใหความเห็นชอบ 

2.2) การแบงสวนราชการภายในกรมที่สวนราชการตองเสนอให ก.พ.ร. พิจารณา 
เปนการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ำกวากรม กรณีเพิ่มจำนวนสวนราชการระดับต่ำกวากรม เชน การ
จัดตั้งกอง การจัดตั้งหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค การจัดต้ัง
หนวยงานในตางประเทศข้ึนใหม โดยมีข้ันตอนสรุปไดดังนี้ 

2.2.1) สวนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. รวมกันจัดทำ
ขอเสนอการแบงสวนราชการ โดยมีรายละเอียดตามคำชี ้แจงและสรุปความเห็น เพื ่อนำเสนอตอ
คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรมและคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง 

2.2.2) คณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรมรวมกันพิจารณาขอเสนอการ
แบงสวนราชการภายในกรม เพื่อนำขอเสนอฯ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวงเพื่อพิจารณา 

2.2.3) สวนราชการถามความเห็นหนวยงานกลาง ไดแก สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง 

2.2.4) คณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสรางของกระทรวงพิจารณาขอเสนอฯ 
ของคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม 

2.2.5) รัฐมนตรีสงขอเสนอการแบงสวนราชการ และรายละเอียดตามคำ
ชี้แจง พรอมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง มายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 

2.2.6) เมื่อ ก.พ.ร. พิจารณาแลว ใหสำนักงาน ก.พ.ร. แจงผลการพิจารณา 
เพื่อใหสวนราชการดำเนินการตอไป โดย 

(ก กรณี ก.พ.ร. เห็นชอบขอเสนอฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสงราง
กฎกระทรวงฯ ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และสงรางกฎกระทรวงฯ ดังกลาวให
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

(ข กรณี ก.พ.ร. มีความเห็นไมสอดคลองกับคณะกรรมการพัฒนา
โครงสรางระบบราชการของกระทรวง ใหสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณา เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงร างกฎกระทรวงฯ ใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และสงร างกฎกระทรวงฯ ดังกลาวใหสำน ักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

ทั้งนี ้ ใหสวนราชการจัดตำแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหมตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงใหความเห็นชอบ      

2.3) กรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศ ท้ังกรณีการไมเพิ่มหนวยงานและการเพิ่ม
หนวยงาน โดยการแบงสวนราชการภายในกรมกรณีไมเพิ่มหนวยงานใหดำเนินการตามหลักการมอบ
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อำนาจตามขอ 2.1  และกร ณีการเพิ่มหนวยงานใหดำเนินการเสนอให ก.พ.ร. พิจารณา ตามขอ 2.2 โดย
ท้ังสองกรณี สวนราชการตองดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.3.1) เพิ่มองคประกอบของคณะทำงานแบงสวนราชการภายในกรม และ
คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง โดยใหผูแทนกระทรวงการตางประเทศรวม
เปนคณะทำงานและคณะกรรมการ 

2.3.2) จัดทำคำช้ีแจงเพิ่มเติมตามแบบคำช้ีแจงประกอบการแบงสวนราชการ
ภายในกรม ขอ 9  

 

 
 

ภาพท่ี 2-1 ข้ันตอนการแบงสวนราชการภายในกรม 

 
4. การจัดสวนราชการในภูมิภาค สำนักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือที่ นร 1200/ว 27 ลงวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ำซอนของภารกิจ 
เกิดความคุมคาของการใชทรัพยากร และยกระดับความเปนเอกภาพของพื้นท่ี  จึงไดกำหนดแนวทางการ
จัดสวนราชการในภูมิภาค ไวเปน 2 แนวทาง คือ การจัดตั้งหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางใน
ภูมิภาค และการจัดต้ังสวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม  

4.1 การจัดต้ังหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค กรณีท่ีสวนราชการประสงค
ขอจัดต้ังหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
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1) ภารกิจที่จะจัดตั้งเปนหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาค ตองมิใชภารกิจ
ของราชการบริหารสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน โดยมีลักษณะภารกิจท่ีเกี่ยวของกับ 

(1) งานวิจัย พัฒนา งานวิชาการ และงานบริการวิชาการ หรือ 
(2) งานที่ตองใชเทคนิคชั้นสูง หรือวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มุ งการบริการและให

ประโยชนตอสวนราชการหรือสวนรวมของประเทศ 
2) พื้นที่ปฏิบัติการของภารกิจจะครอบคลุมพื้นที่มากกวา 1 จังหวัด โดยมีขอบเขต

ความรับผิดชอบเปนภาค กลุ มปา ลุ มน้ำ กลุ มจังหวัด หรือตามลักษณะของการปฏิบัติงานที ่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ตองไมมีหนวยงานของกรมที่เปนราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนกลางใน
ภูมิภาค 

การจัดต้ังหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาค อาจกำหนดเปน “สำนักงาน...” ท่ี
ปฏิบัติงานทางวิชาการ หรืออาจใชช่ืออื่นตามลักษณะภารกิจดานวิชาการท่ีลงไปปฏิบัติ เชน “ศูนย...” ใน
กรณีเปนศูนยกลางทางวิชาการหรือการใหบริการในเทคนิคเฉพาะ หรือ “สถาบัน...” กรณีท่ีเปนงานดาน
การศึกษา ฝกอบรม หรือการใหบริการทางวิชาการท่ีใชความรูเฉพาะทาง 

สวนราชการที่ประสงคจะขอจัดตั้งหนวยงานราชการสวนกลางในภูมิภาค จะตองแสดง
รายการประกอบการขอจัดต้ัง ดังนี ้

(1) การวิเคราะหภารกิจ เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนภารกิจท่ีสอดคลองกับหลักการและ
ลักษณะงานท่ีสมควรจัดต้ังเปนหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในสวนภูมิภาค  

(2) การวิเคราะหความคุมคาของการจัดตั้งหนวยงาน ตองแสดงถึงปริมาณงานที่ได
ดำเนินการไปแลวและเปาหมายของงานในอนาคต ขนาดหรือขอบเขตพื้นที่ที่ตองดูแล เพื่อใหครอบคลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบทั้งหมด รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณคาใชจายและการจัดสรร
อัตรากำลังกอนและหลังการจัดต้ัง กลไกการดำเนินงานตามภารกิจซึ่งแสดงถึงระบบหรือวิธีการทำงานท่ี
สามารถเห็นความเช่ือมโยงของการทำงานในภาพรวมของสวนราชการ และประโยชนท่ีจะไดรับการจัดต้ัง
หนวยงานดังกลาว ทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและประโยชนที ่จะสงผลถึงการพัฒนาของ
ประเทศชาติตอไป 

4.2 การจัดต้ังสวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
1) สวนราชการท่ีจะจัดต้ังเปนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ตองมี

อำนาจหนาท่ี หรือลักษณะการดำเนนิการสอดคลองกับภารกิจอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
1.1) การรักษา บังคับใชกฎหมาย และการอนุมัติอนุญาต (Regulator ใหเกิด

ความเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
1.2) การสงเสริมและถายทอดองคความรู (Facilitator เพื่อชวยเหลือประชาชน

และชุมชนใหสามารถดำรงชีวิตอยางพอเพยีง 
1.3) การจัดบริการภาครัฐใหประชาชน (Operator เขาถึงอยางเสมอหนา 

รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยการบริการดังกลาวตองไมซ้ำซอนกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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2) ลักษณะของภารกิจดังกลาว ไมสามารถใหสวนราชการประจำจังหวัดอื่น ๆ ใน
จังหวัดดำเนินการแทนได เนื่องจากตองใชเทคนิคหรือหลักวิชาการเฉพาะทาง หรือเปนดวยขอบังคับของ
กฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น 

3) เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและมีความคุมคาตอการใชทรัพยากรภาครัฐ การจัดต้ัง
สวนราชการภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม อาจกำหนดใหมีสวนราชการประจำจังหวัดที่เปนผูแทน
กระทรวงแตเพียงสวนราชการเดียว (One Roof และในการกำหนดใหมีสวนราชการดังกลาว ไม
จำเปนตองจัดใหครบทุกจังหวัดหรืออำเภอก็ได ท้ังนี้ ใหนำลักษณะภารกิจแตละสวนราชการท่ีลงไปปฏิบัติ
ในพื้นท่ี ยุทธศาสตรและศักยภาพของพื้นท่ี มาพิจารณาประกอบดวย 

รูปแบบของการจัดสวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด มี 2 รูปแบบ คือ 
1) สวนราชการประจำจังหวัดแบบรายจังหวัด หมายถึง การมีสวนราชการประจำ

จังหวัดที่รับผิดชอบเฉพาะจังหวัดที่สวนราชการนั้นตั้งอยู ซึ่งการกำหนดอาจมีครบทั้ง 76 จังหวัด หรือ
กำหนดเฉพาะบางจังหวัดก็ได 

2) สวนราชการประจำจังหวัดแบบกลุมจังหวัด หมายถึง การกำหนดใหมีสวนราชการ
ประจำจังหวัด โดยใหรับผิดชอบในพื้นท่ีจังหวัดท่ีสวนราชการนั้นต้ังอยู และในพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียงในรูป
ของกลุมจังหวัด โดยการจัดตั้งในรูปแบบนี้อาจครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด หรือไมก็ได สำหรับการจัดสวน
ราชการในรูปแบบกลุมจังหวัดนั้น ใหหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดขึ้นตรงตอการปกครอง บังคับ
บัญชาและรับผิดชอบภารกิจตอผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสวนราชการประจำจังหวัดนั้น และ
รับผิดชอบภารกิจตอผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีปฏิบัติภารกิจ 

อนึ่ง ในกรณีที่ภารกิจของสวนราชการประจำจังหวัดตามการจัดในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขางตน เปนภารกิจในระดับจังหวัดหรือเปนภารกิจในระดับอำเภอ แตไมเกิดความคุมคาท่ีจะจัดแบง
สวนราชการ กรณีดังกลาวจะไมมีการจัดแบงสวนราชการเปนสวนราชการระดับอำเภอ การปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการประจำจังหวัดใหจัดเปนทีมปฏิบัติงานหรือหนวยปฏิบัติงานเคล่ือนท่ี ลงไปใหบริการตาม
ภารกิจของสวนราชการใหครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอภายในจังหวัดนั้น แตหากในกรณีที ่ภารกิจนั้น
จำเปนตองมีการปฏิบัติงานในอำเภอ และเมื่อพิจารณาปริมาณงานและความคุมคาแลว สมควรท่ีจะจัดต้ัง
สวนราชการประจำอำเภอได ก็ใหดำเนินการตามแนวทางการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับ
อำเภอตอไป 

รูปแบบการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับอำเภอ มี 2 รูปแบบ คือ 
1) สวนราชการประจำอำเภอรายอำเภอ หมายถึง การมีสวนราชการประจำอำเภอท่ี

รับผิดชอบเฉพาะอำเภอที่สวนราชการนั้นตั้งอยู ซึ่งการกำหนดอาจมีครบทุกอำเภอ หรือกำหนดเฉพาะ
บางอำเภอก็ได 

2) สวนราชการประจำอำเภอแบบกลุมอำเภอ หมายถึง การกำหนดใหสวนราชการ
ประจำอำเภอ โดยใหรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอที่สวนราชการนั้นตั้งอยูและในพื้นที่อำเภอใกลเคียงในรูป
ของกลุมอำเภอ โดยการจัดต้ังรูปแบบนี้อาจครอบคลุมทุกอำเภอ หรือไมก็ได 
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สวนราชการท่ีประสงคจะขอจัดต้ังสวนราชการประจำจังหวัดหรอืสวนราชการประจำอำเภอ 
ตองมีการทดลองดำเนินการในบางพื้นที่ เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานและประเมินความคุมคาในการ
จัดต้ังกอน โดยมีการดำเนินการ ดังนี ้

1) เลือกจังหวัดตัวอยางในการทดลองดำเนินการอยางนอย 4 จังหวัด ใน 4 ภาค 
สำหรับทดลองจัดต้ังสวนราชการประจำจังหวัดหรือสวนราชการประจำอำเภอ 

2) กำหนดภารกิจของสวนราชการประจำจังหวัดหรือสวนราชการประจำอำเภอ เปน
รายกิจกรรม และหาขอมูลประมาณงาน โดยเฉพาะงานสงมอบบริการใหประชาชนยอนหลังอยางนอย 3-
5 ป 

3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดตัวแบบวา ถาจังหวัด/อำเภอใดเปนไปตาม
แนวทางที่กำหนดและงานบริการประชาชนมีปริมาณมาก ก็ใหมีการจัดตั้งเปนสำนักงานระดับจังหวัด/
อำเภอ ถาปริมาณงานบริการประชาชนมีนอย ใหมีสำนักงานประจำจังหวัด/อำเภอหนึ่ง แตใหรับผิดชอบ
ในพื้นที่กลุมจังหวัด/อำเภอ อาจจะใหมีหนวยเคลื่อนที่ลงไปใหบริการประชาชนตามจังหวัด/อำเภอที่อยู
ในกลุม 

4) ใหพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระบบและวิธีการดำเนินการในภารกิจนั้น วา
สามารถมอบหมายใหผู อื่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเอกชน ดำเนินการแทนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือใหจังหวัดหรืออำเภอใหบริการประชาชนแทน เปนตน 

5) จัดหาบุคคลท่ีสาม เชน สถาบันการศึกษาใหเขามาทำการศึกษาออกแบบ วางระบบ
การทำงาน และกลไกการบริหารงานในทุกมิติ ท้ังในเรื่องของนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผล การบังคับบัญชาการกำกับใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล เปนตน 

6) ดำเนินการตามรูปแบบท่ีกำหนด 
7) ประเมินผลการดำเนินการ แลวจึงเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ตอไป 
 
สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน  

การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ คือ การแบงกลุมงานหรือจัดกลุมอำนาจหนาที่ใน
การบริหารราชการออกเปนสวน ๆ และในแตละสวนจะแบงซอยอำนาจหนาที่ลดหลั่นลงไปตามลำดับ 
ต้ังแตสวนท่ีใหญท่ีสุด จัดเปนกระทรวงและทบวง แตละกระทรวงและทบวงจัดแบงออกเปนกรมหรือสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม กรมแบงออกเปนกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทา
กอง กองแบงออกเปนหนวยงานระดับต่ำกวากองไปจนกระทั่งถึงสวนที่เล็กที่สุดคือ ตำแหนง ในทาง
ปฏิบัติหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดสวนราชการระดับตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยส่ิงที่ควร
คำนึงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1) การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ เปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตและการดำรง
อยูของสวนราชการนั้น ๆ กลาวคือ เปนการปรับปรุงองคการของตนเองใหทันตอเหตุการณ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดตลอดเวลา 
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2) การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ เปนเรื่องที่จะตองปรับปรุงแกไขอยูเสมอ โดยเฉพาะ
อำนาจหนาท่ีของสวนราชการระดับกองในกรมตาง ๆ จำเปนจะตองปรับปรุงใหสอดคลองและสอดรับกับ
บทบาทและระบบการบริหารงานท่ีเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล เชน การปรับบทบาทจากการ
เปนผูปฏิบัติหรือควบคุม ไปสูการเปนผูกำกับดูแล ตรวจสอบ หรือการใหคำปรึกษาแนะนำ การปรับ
บทบาทจากการที่รัฐเปนผูดำเนินการเองทุกอยางไปสูการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ 
เปนตน 

3) การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ เปนวิธีการสอดแทรกเทคโนโลยีและระบบการ
บริหารงานสมัยใหม เพื่อใหการบริหารราชการมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การนำ
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี
ทันสมัยมาใช เปนตน  

4) การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ เปนวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงระบบงานและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหงายและส้ัน เชน ในกรณีงานใหบริการแกประชาชน นอกจากจะตองมีระบบงาน
ที่งายและขั้นตอนที่สั้นแลว ควรจะใหมีลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวหรือที่เรียกวา One stop service 
เปนตน 
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บทที่ 3 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เป็นกระบวนงานที่มีความสำคัญ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้

และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และ
อาศัยความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. กิจกรรมและแผนการปฏิบัตงิาน  
การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ผู ้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดกิจกรรมและแผนการ

ปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการทำงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อจะได้มีการกำกับและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนที่กำหนด 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา 

  ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. .... ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนว
ทางการปรับปรุงโครงสร้าง 

15 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

2. จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปรับปรุงโครงสร้าง
และรับนโยบายจากผู้บริหาร 

1 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

3. แต่งต้ังคณะทำงานแบ่ง
ส่วนราชการภายในของกรม
ปศุสัตว ์

1 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

4. จัดทำคำชี้แจง
ประกอบการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม 

30 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

5. นำเสนอขอ้มลูคำชี้แจงฯ 
แก่ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

1 วัน             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

6. จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และ
สำนักงาน ก.พ.ร.  

1 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

7. จัดประชุมคณะทำงานฯ 7 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

8. จัดทำคำชี้แจงประกอบ 
การแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม ส่ง สป. กษ. 

7 วัน                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

9. ติดตามผลการพิจารณา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

-                         กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 

ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ คือ คำชี้แจง

ประกอบการแบ่งสร้างส่วนราชการภายในกรม มีความครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และรูปแบบของ
สำนักงาน ก.พ.ร. และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
1) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ 2) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ต้อง
เสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา 

 
กรณีที่ 1 การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ 

ลำดับ 
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  - รับนโยบายจากผู้บริหารใน
การปรับบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของส่วนราชการ 
- ชี้แจงแนวทางในการปรับ
บทบาท ภารกิจและโครงสร้าง
ของส่วนราชการ 
 

- 1 วัน - ผู้บริหาร  
- กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
แบ่งส่วนราชการภายใน 
ของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทาง
ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 
เสนอผู้บริหารลงนาม 

คำสั่งคณะทำงานฯ มี
ความถูกต้อง เป็นไป
ตามตัวอย่างคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานแบ่ง
ส่วนราชการฯ ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด 

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

3  - ศึกษา/รวบรวม/ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารคำ
ชี้แจงประกอบการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม  
 

- เอกสารคำชี้แจงมี
ความครบถ้วน ถูกตอ้ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

30 วัน  กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

4  นำเสนอคำชี้แจงประกอบการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม 
แก่ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา  

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

5  - จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และ
สำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุง
โครงสร้างของกรมปศุสัตว์  
 
 
 
 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทาง 

ในการปรับบทบาท ภารกิจ 

และโครงสร้างของส่วนราชการ 

เสนอคำชี้แจงฯ แก่ผู้บริหาร
พิจารณา 

จัดทำคำส่ังคณะทำงานแบ่งส่วน
ราชการภายในของกรมปศุสัตว์ 

จัดทำคำชี้แจงประกอบ 
การแบ่งส่วนราชการ 

ภายในกรม 

No 

ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. 
และสำนักงาน ก.พ.ร.  

Yes 

1 



21 
 

ลำดับ 
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6   - จัดประชุมคณะทำงานแบ่ง
ส่วนราชการฯ กรมปศุสัตว์ 
- จัดทำรายงานการประชุมแจ้ง
เวียนคณะทำงานฯ  
- แก้ไขคำชี้แจงฯ ตามมตขิอง
คณะทำงานฯ 
- จัดส่งคำชี้แจงฯ ให้ สป.กษ.  
 

-รายงานการประชุมมี
ความถูกต้อง ครบถว้น
และชัดเจน  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา  

14 วัน 
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

  

7    ติดตามผลการพิจารณาและ 
แก้ไขคำชี้แจงฯ ให้เป็นไปตาม
มตหิรือข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ภารกิจฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างฯ (ถ้ามี) 
 
 
 

เอกสาร/ข้อมูลครบถ้วน - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

8  ติดตามผลการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการ มี 2 กรณี 
1.กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
2 กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

- - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

9  กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
จัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการให้สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนปกติ 
 

เอกสาร/ข้อมูลครบถ้วน  
 
 
 

- กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

10  กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
จัดทำประกาศกระทรวงเสนอ
รัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
 
 

เอกสาร/ข้อมูลครบถ้วน  
 
 
 
 

7 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

11  แจ้งผลการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการ ให้
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์
ทราบ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

3 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

หมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่ลำดับที่ 7-9 เป็นการดำเนินการจากหน่วยงานภายนอก 
 

แจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ 

1 

ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วน
ราชการฯ กรมปศุสัตว์ 

ติดตามผลการพิจารณาของ 
กลุ่มภารกิจฯ และคณะกรรมการ 

พัฒนาโครงสร้างฯ 

ติดตามผลการตรวจสอบจาก
สำนักงาน ก.พ.ร. 

จัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการให้สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

จัดทำประกาศกระทรวงเสนอ
รัฐมนตรีฯ 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 

1.1 รับมอบนโยบายจากผู้บริหารในการปรับปรุงส่วนราชการ และเตรียมความพร้อมในการ
ทบทวนบทบาท ภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ  

1.2 ชี้แจงแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 
1.2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง

ของส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานที่ขอจัดตั้งหรือปรับปรุง ได้เตรียมความพร้อมและสามารถจัดทำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ได้
อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ 
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

1.2.2 สรุปสาระสำคัญ/แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ กำหนดการส่งข้อมูล/รวบรวม/เพื่อจัดทำ
คำชี้แจงฯ 

2. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทางที่
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เสนอผู้บริหารลงนาม และแจ้งเวียนคำสั่งให้คณะทำงานฯ ทราบ 

3. จัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
3.1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการ

แบ่งส่วนราชการภายในกรม 
3.2 ตรวจสอบ/กลั่นกรองเอกสาร : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วน

ราชการภายในกรม จำนวน 10 รายการ 
3.3 สรุปสาระสำคัญ (อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนภายใน) 

4. นำเสนอคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างฯ เสนอผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ 

5. จัดประชุมร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.  
5.1 หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอ

ปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว ์
5.1.1 ประสานวัน เวลา กับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ. เพ่ือกำหนดวันประชุม 
5.1.2 อำนวยการเกี่ยวกับการประชุม (ประสานขอใช้ห้องประชุม/จัดทำวาระการประชุม 

เป็นต้น) 
5.1.3 เชิญประชุมและประสานหน่วยงาน (สำนัก/กอง) เพื่อแจ้งประเด็นสำคัญสำหรับ

เตรียมการชี้แจง และข้อมูลที่จะใช้ประกอบการประชุมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5.2 ปรับปรุงและแก้ไขคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ 
6. ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว ์

6.1 จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว ์
6.2 ประสานวัน เวลา ผู้บริหาร เพื่อกำหนดวันประชุม 
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6.3 อำนวยการเกี่ยวกับการประชุม (ประสานขอใช้ห้องประชุม/จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คณะทำงาน/จัดทำวาระการประชุม เป็นต้น) 

6.4 ประสานหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ประกอบการ
ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

6.5 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ 
6.6 จัดทำรายงานการประชุมแจ้งเวียนคณะทำงานฯ 
6.7 ปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะทำงานฯ 
6.8 จัดส่งคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
7. ติดตามผลการพิจารณา จากกลุ่มภารกิจด้านการผลิต และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง

ระบบราชการของกระทรวง 
7.1 แก้ไขคำชี้แจงฯ ตามมตขิองที่ประชุมกลุ่มภารกิจฯ และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ 
7.2 จัดส่งคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
8. ติดตามผลการตรวจสอบจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ในความถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ แบ่งเป็น 2 กรณี 
8.1 กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามข้อ 9  
8.2 กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามข้อ 10 

9. จัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนปกต ิ

9.1 ประสานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/พิจารณาร่างกฎกระทรวง 
9.2 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
9.3 ติดตามหนังสือแจ้งยืนยันร่างกฎกระทรวงจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

จัดทำหนังสือแจ้งยืนยันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
10. จัดทำประกาศกระทรวงเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
11. ประสาน/ติดตามการประกาศใช้กฎหมาย และแจ้งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตวท์ราบ 
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กรณีที่ 2 การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา 
เป็นการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม กรณีเพิ่มจำนวนส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม 

ได้แก่ การจัดตั้งกอง การจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค การ
จัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศขึ้นใหม่ 
 

ลำดับ 
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  - รับนโยบายจากผู้บริหารใน
การปรับบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของส่วนราชการ 
- ชี้แจงแนวทางในการปรับ
บทบาท ภารกิจและโครงสร้าง
ของส่วนราชการ 
 

- 1 วัน - ผู้บริหาร  
- กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
แบ่งส่วนราชการภายใน 
ของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทาง
ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 
เสนอผู้บริหารลงนาม 

คำสั่งคณะทำงานฯ มี
ความถูกต้อง เป็นไป
ตามตัวอย่างคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานแบ่ง
ส่วนราชการฯ ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด 

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

3  - ศึกษา/รวบรวม/ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารคำ
ชี้แจงประกอบการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม  
 

- เอกสารคำชี้แจงมี
ความครบถ้วน ถูกตอ้ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

30 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

4  นำเสนอคำชี้แจงประกอบการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม 
แก่ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา  

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

5  - จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และ
สำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุง
โครงสร้างของกรมปศุสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

1 วัน กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 
 

ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทาง 

ในการปรับบทบาท ภารกิจ 

และโครงสร้างของส่วนราชการ 

เสนอคำชี้แจงฯ แก่ผู้บริหาร
พิจารณา 

จัดทำคำส่ังคณะทำงานแบ่งส่วน
ราชการภายในของกรมปศุสัตว์ 

จัดทำคำชี้แจงประกอบ 
การแบ่งส่วนราชการ 

ภายในกรม 

No 

ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. 
และสำนักงาน ก.พ.ร. 

Yes 

1 
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ลำดับ 
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6   - จัดประชุมคณะทำงานแบ่ง
ส่วนราชการฯ กรมปศุสัตว์ 
- จัดทำรายงานการประชุมแจ้ง
เวียนคณะทำงานฯ  
- แก้ไขคำชี้แจงฯ ตามมติของ
คณะทำงานฯ 
- จัดส่งคำชี้แจงฯ ให้ สป.กษ.  
 

-รายงานการประชุมมี
ความถูกต้อง ครบถว้น
และชัดเจน  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา  

14 วัน 
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

  

7    ติดตามผลการพิจารณาและ 
แก้ไขคำชี้แจงฯ ให้เป็นไปตาม
มตหิรือข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ภารกิจฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างฯ (ถ้ามี) 
 
 
 

เอกสาร/ข้อมูลครบถ้วน - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

8  ติดตามผลการพิจารณข้อเสนอ
การปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการจากสำนักงาน ก.พ.ร. 
 มี 2 กรณี 
- กรณีที่ 1 ก.พ.ร. เห็นชอบ
ข้อเสนอฯ 
- กรณีที่ 2 ก.พ.ร. มีความเห็น
ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวง 

- - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

9  กรณีที่ ก.พ.ร. เห็นชอบ
ข้อเสนอฯ จัดส่งกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการให้สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนปกติ 

- - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

10  กรณีที่ ก.พ.ร. มีความเห็นไม่
สอดคล้องกับคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างฯ สำนักงาน 
ก.พ.ร. จะเสนอเรื่องต่อ ครม. 
เพื่อพิจารณา 
 

- - กลุ่มพัฒนา
ระบบริหาร 

 

11  แจ้งผลการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการ ให้
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์
ทราบ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

3 วัน กพร. 
 

หมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่ลำดับที่ 7-10 เป็นการดำเนินการจากหน่วยงานภายนอก 
 

แจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ 

1 

ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วน
ราชการฯ กรมปศุสัตว์ 

ติดตามผลการประชุมกลุ่ม
ภารกิจฯ และคณะกรรมการ

พัฒนาโครงสร้างฯ 

ติดตามผลการพิจารณาจาก
สำนักงาน ก.พ.ร. 

จัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการให้สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ติดตามผลการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 

1.1 รับมอบนโยบายจากผู้บริหารในการปรับปรุงส่วนราชการ และเตรียมความพร้อมในการ
ทบทวนบทบาท ภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ  

1.2 ชี้แจงแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 
1.2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง

ของส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานที่ขอจัดตั้งหรือปรับปรุง ได้เตรียมความพร้อมและสามารถจัดทำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ได้
อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ 
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

1.2.2 สรุปสาระสำคัญ/แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ กำหนดการส่งข้อมูล/รวบรวม/เพื่อจัดทำ
คำชี้แจงฯ 

2. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทางที่
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เสนอผู้บริหารลงนาม และแจ้งเวียนคำสั่งให้คณะทำงานฯ ทราบ 

3. จัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
3.1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการ

แบ่งส่วนราชการภายในกรม 
3.2 ตรวจสอบ/กลั่นกรองเอกสาร : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วน

ราชการภายในกรม จำนวน 10 รายการ 
3.3 สรุปสาระสำคัญ (อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนภายใน) 

4. นำเสนอคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างฯ เสนอผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ 

5. จัดประชุมร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.  
5.1 หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอ

ปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว ์
5.1.1 ประสานวัน เวลา กับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ. เพ่ือกำหนดวันประชุม 
5.1.2 อำนวยการเกี่ยวกับการประชุม (ประสานขอใช้ห้องประชุม/จัดทำวาระการประชุม 

เป็นต้น) 
5.1.3 เชิญประชุมและประสานหน่วยงาน (สำนัก/กอง) เพื่อแจ้งประเด็นสำคัญสำหรับ

เตรียมการชี้แจง และข้อมูลที่จะใช้ประกอบการประชุมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5.2 ปรับปรุงและแก้ไขคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ 
6. ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว ์

6.1 จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว ์
6.2 ประสานวัน เวลา ผู้บริหาร เพื่อกำหนดวันประชุม 
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6.3 อำนวยการเกี่ยวกับการประชุม (ประสานขอใช้ห้องประชุม/จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คณะทำงาน/จัดทำวาระการประชุม เป็นต้น) 

6.4 ประสานหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ประกอบการ
ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

6.5 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ 
6.6 จัดทำรายงานการประชุมแจ้งเวียนคณะทำงานฯ 
6.7 ปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะทำงานฯ 
6.8 จัดส่งคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
7. ติดตามผลการพิจารณา จากกลุ่มภารกิจด้านการผลิต และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง

ระบบราชการของกระทรวง 
7.1 แก้ไขคำชี้แจงฯ ตามมติของที่ประชุมกลุ่มภารกิจฯ และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ 
7.2 จัดส่งคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
8. ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดย 

แบ่งเป็น 2 กรณี 
8.1 กรณี ก.พ.ร เห็นชอบข้อเสนอฯ ให้ดำเนินการตามข้อ 9  
8.2 กรณี ก.พ.ร มีความเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ

กระทรวง ให้ดำเนินการตามข้อ 10 
9. จัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตาม

ขั้นตอนปกต ิ
9.1 ประสานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/พิจารณาร่างกฎกระทรวง 
9.2 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
9.3 ติดตามหนังสือแจ้งยืนยันร่างกฎกระทรวงจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

จัดทำหนังสือแจ้งยืนยันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
10. ติดตามผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณี ก.พ.ร มีความเห็นไม่สอดคล้องกับ

คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง สำนักงาน ก.พ.ร. จะเสนอเรื่องต่อครม. เพื่อ
พิจารณาแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
และส่งร่างกฎกระทรวงให้ สคร. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

11. ประสาน/ติดตามการประกาศใช้กฎหมาย และแจ้งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตวท์ราบ 

หมายเหตุ : 
1. กระบวนการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) หลังจากส่งคำชี้แจงประกอบการขอ

ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ มายังสำนักงาน ก.พ.ร. (ขั้นตอนที่ 8) หลังจากนั้น กระบวนการจะ
แตกต่างไปจากการขอจัดต้ังส่วนราชการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) 
เพื ่อพิจารณาขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
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ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อพิจารณา เมื่อ กพม. พิจารณาแล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ 
ดังนี ้

1.1.1 เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพื่อทราบ 
1.1.2 แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบ 
1.1.3 กรณี กพม. มีมติเห็นชอบการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
1.2 สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการเจ้าของเรื ่องทราบเพื่อ

ดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
1.3 รัฐมนตรีว่าการฯ ส่งมติคณะรัฐมนตรีการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

พร้อมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เมื่อรัฐมนตรีส่งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว
จึงมาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 9 ต่อไป 

2. กระบวนการจัดตั้งองค์การมหาชน หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถนำเสนอเข้าเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และส่งคำชี้แจงประกอบคำขอ
จัดตั้งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. และดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(SDU) 
 
3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผลกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ จะอยู่ในรูปแบบของการติดต่อ
ประสานงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง โดยนำมาประกอบการวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อมูลซึ่งเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลา
และน่าเชื่อถือ ซึ่งหากมีปัญหาขณะดำเนินการจะสามารถแก้ไขได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์การอื่น ๆ เช่น สำนักงาน 
ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น การติดตาม
ประเมินผล จึงเป็นการตรวจสอบทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน โดย
จะชี้ให้เห็นถึงจุดที่ยังไม่ครบถ้วนและมีปัญหา รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สามารถปรับกระบวนการทำงานหรือทิศทางการทำงานที่กำหนดไว้ให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้หากหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 1 ปี 
แล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่
เป็นผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการใหม่ (กองที่จัดตั้งใหม่)  
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บทท่ี 4 
การจัดทำคำช้ีแจงประกอบการแบงสวนราชการภายในกรม 

 
สวนราชการที่ประสงคขอจัดตั้งสวนราชการใหม ขยายหนวยงาน หรือปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 

อำนาจหนาที่จะตองมีการจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามแบบคำชี้แจงประกอบการแบง
สวนราชการภายในกรม เพื่อประโยชนในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งสวนราชการ ตาม
รายการ จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 

1. การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของสวนราชการ 
2. เหตุผลความจำเปนในการขอจัดต้ัง 
3. ภารกิจของสวนราชการท่ีจะมีการแบงสวนราชการใหม 
4. อัตรากำลังเจาหนาท่ี 
5. ปริมาณงาน 
6. แสดงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีเปนผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสรางและภารกิจ

ของสวนราชการ/สวนราชการระดับต่ำกวากรมใหม 
7. คาใชจาย 
8. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
9. กรณีการจัดต้ังหนวยงานใหมในตางประเทศ 

10. รายละเอียดอื่น ๆ  
 

1. การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของสวนราชการ 
สวนราชการจะตองทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของสวนราชการ โดยวางแนวทางวาใน

อนาคตตองการเปนหนวยงานท่ีดำรงอยูเพื่อทำอะไรใหกับประเทศชาติ และตอบสนองประชาชนอยางไร 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานหรือไม อยางไร และเปนภารกิจที่ไมซ้ำซอนกับสวน
ราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้เหตุใดจึงจำเปนตองดำเนินการโดยสวนราชการ ไมสามารถให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือหนวยงานของรัฐรูปแบบอื่นดำเนินการแทนได พรอมท้ังอธิบายเหตุผล
ประกอบใหชัดเจน โดยขั้นตอนการทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของสวนราชการ สรุปไดตามภาพท่ี 
4-1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4-1 ข้ันตอนการทบทวนบทบาท ภารกิจของสวนราชการ 

ตัวอยาง การวิเคราะหภารกิจของกรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจหลักของกรมปศุสัตว 
1. วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
2. กำหนดทิศทาง สงเสริม พัฒนา และประสานความรวมมือดานการปศุสัตว 
3. บริหารจัดการดานการผลิตสัตวและสุขภาพสัตวของประเทศ 
4. ควบคุมคุณภาพการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน 
5. กำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปศุสัตว 
6. บริการ ใหคำปรึกษาแนะนำ และการแกไขปญหาดานการปศุสัตว 

1. เปนงานท่ีจำเปนตองปฏบิัติอยูหรือไม 

เปนภารกิจที่ตองปฏิบัติเนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู เทคโนโลยี ดานการปศุสัตวเพื่อถายทอด บริการ ใหคำปรึกษา แนะนำ 
และแกไขปญหาดานการปศุสัตวใหแกเกษตรกร รวมทั้งการกำหนดทิศทางและ
บริหารจัดการดานการผลิตและสุขภาพสัตวของประเทศ การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหวางประเทศ  (กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการ
บำรุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย
การปองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายวาดวยชาง  

ใช 

 

 

ไมใช 

ยกเลิก 
ใช ไมใช 

ใช ไมใช 
ยกเลิก/รวม/โอนงาน 

ใช ไมใช 
แปรรูป/จางเหมา 

ใช 

โอนงาน 

ใช ไมใช 
จัดต้ังหนวยงาน 

ใช 

ภารกิจของหนวยงาน 

1. เปนงานท่ีจําเปนตองปฏิบัติอยูหรือไม 

3. เปนงานท่ีถือเปนหนาท่ีหลักใชหรือไม 

4. เปนงานท่ีมอบ/กระจายอํานาจไปใหภูมิภาค/ทองถิ่นไดหรือไม 

5. เปนงานท่ีดําเนินการโดยจัดตั้งเปนองคกรของรัฐรูปแบบอ่ืนไดหรือไม 

6. เปนงานท่ีจําเปนตองดําเนินการโดยรัฐท้ังหมดหรือไม 

2. เปนงานท่ีมีการปฏิบัติซํ้าซอนอยูท่ีใดหรือไม 

คงภารกิจของสวนราชการ 
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3. เปนงานท่ีถือเปนหนาท่ีหลักใชหรือไม 

ใช เปนหนาท่ีหลักของงานดานการปศุสัตว ท่ีจะนำมาซึ่งความปลอดโรคระบาด

สัตว คุณภาพและมาตรฐานดานการปศุสัตว ความปลอดภัยดานอาหารตอ

ผูบริโภค ความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม และความสามารถทางการแขงขันดาน

การปศุสัตวของประเทศ 

4. เปนงานท่ีมอบ/กระจายอำนาจไปใหภูมิภาค/ทองถ่ินไดหรือไม 

ไมใช เนื่องจากเปนงานวิชาชีพเฉพาะดาน ท่ีตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะของ

บุคลากร รวมถึงศักยภาพและความพรอมขององคการดวย  

6. เปนงานท่ีจำเปนตองดำเนนิการโดยรัฐท้ังหมดหรือไม 

เห็นสมควรคงภารกิจกรมปศุสัตว และปรับปรุงใหสอดคลองกับบทบาท 

ภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน  
ใช 

2. เปนงานท่ีมีการปฏิบัติซ้ำซอนอยูท่ีใดหรือไม 

เปนหนวยงานหลักหนวยงานเดียวท่ีรับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับ 

การปศุสัตวของประเทศ   
ไมใช 

5. เปนงานท่ีดำเนนิการโดยจัดต้ังเปนองคการของรัฐรูปแบบอื่นไดหรือไม 

ไมใช เนื่องจากเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย จึงไมเหมาะสมท่ีจะ

ดำเนินการโดยจัดต้ังเปนองคการของรัฐรปูแบบอื่น  
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2. เหตุผลความจำเปนในการขอจัดต้ัง 
ตองระบุเหตุผลความจำเปนของการขอจัดต้ังท่ีชัดเจน เชน เหตุใดจึงจำเปนตองขอปรับปรุง /

ขอจัดตั้งเปนหนวยงานขึ้นใหม มีความสอดคลองของภารกิจของหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
สำคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 
วิสัยทัศนยุทธศาสตรของกระทรวงในดานใด รวมท้ังเมื่อจัดต้ังข้ึนแลวมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยางไร และ
แสดงถึงประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับอยางชัดเจน ใหช้ีแจงสาเหตุท่ีตองขอปรับปรุงสวนราชการ ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ท่ีมีผลกระทบ
ตอการทำงานของหนวยงาน รวมถึงการเตรียมพรอมและรองรับการเปล่ียนแปลง 

2.2 ปญหาการดำเนินงานหรือการบริหารงานของกรม อันเนื่องมาจากโครงสรางของสวน
ราชการเดิมไมเหมาะสม 

2.3 การวิเคราะหบทบาทหนาที ่และภารกิจของหนวยงานในอนาคต หนาที ่ความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยชี้แจงรายละเอียดวามีงานเพิ่มขึ้นอยางไร หรือลักษณะงาน
เปล่ียนแปลงไปประการใด 

2.4 มีการเปล่ียนแปลงระบบ หรือวิธีการทำงาน เฉพาะหนวยงานหรือในภาพรวมของกรม 
แสดงกระบวนการดำเนินงานระหวางหนวยงานภายในกรม และใหเสนอแผนการนำ Digital Technology มา
ใชในการปฏิบัติงานเพื่อสรางประสิทธิภาพในการทำงาน หรือนำมาทดแทนเพื่อลดภาระงานท่ีมีอยูเดิม 

1) กรณีการแบงสวนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ สวนราชการตอง
ช้ีแจงเหตุผลความจำเปนในการจัดต้ังเฉพาะสวนราชการท่ีขอเปล่ียนแปลง 

2) กรณีการแบงสวนราชการภายในกรมท่ีตองเสนอให ก.พ.ร. พิจารณา สวนราชการ
ตองชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการขอจัดตั้งในภาพรวม และตองระบุขอเสนอใหยุบเลิก หรือยุบรวม
หนวยงานท่ีมีอยูเดิม (One-In, X-Out) เพื่อมิใหเกิดความซ้ำซอนท้ังในดานภารกิจและงบประมาณ 

3) กรณีการขอจัดต้ังหนวยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ใหสวนราชการ
ถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนขอเสนอใหจัดต้ังหนวยงาน
ของรัฐ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง กำหนดใหสวนราชการตองพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสรางของหนวยงานที่มีอยูเดิมเปนลำดับแรก และปรับวิธีทำงานใหมีการบูรณาการระหวาง
หนวยงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม กอนเสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงานใหม และใหคำนึงถึงความสำคัญ 
ความเรงดวน เหตุผลความจำเปน และความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต รวมถึงภาระดานงบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาล และนโยบายของแตละกระทรวงดวย 

ตัวอยาง การเขียนเหตุผลความจำเปนในการขอจัดต้ัง 
กรมปศุสัตว จัดโครงสรางภายใตหลักการ ตอไปนี้ 

1) ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธ ีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป วาระการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2) การบริหารภาครัฐแนวใหม โดยใหความสำคัญกับการปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมี
ความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานใหอยูในระดับสูง การพัฒนา
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คุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น การเปดระบบราชการสูกระบวนการประชาธิปไตย และมีความ
คุมคา 

3) คำนึงถึงความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน โดยใชแนวทาง
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ ่งมุ งผลสัมฤทธิ ์ของการดำเนินงาน ใหความสำคัญกับ
กระบวนการ ผลลัพธ และการบูรณาการทั่วทั้งองคการอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) สนับสนุนใหภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทองถ่ิน เขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการดำเนินงานกับสวนราชการในลักษณะเครือขายความรวมมือมากข้ึน 

5) ไมเปนการเพิ่มภาระงบประมาณ และคาใชจายดานบุคลากรภาครัฐ หรือเพิ่มอัตรากำลัง
เกินความจำเปน 

กรมปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
1) กฎหมายใหมกำหนดใหกรมปศุสัตวเปนผู รับผิดชอบ รวมทั้งมีกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ ขอกำหนด ในความรับผิดชอบเปนจำนวนมาก ท่ีตองดำเนนิการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
2) หนาที ่ความรับผิดชอบมีขอบเขตขยายกวางขวางขึ ้น เพิ ่มความเบ็ดเสร็จในการ

ดำเนินการอยางครบวงจรมากข้ึน โดยขยายขอบเขตความรับผิดชอบไปถึงทรัพยากรพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว และการเปนผู จัดการเกี ่ยวกับผลิตภัณฑจากการปศุสัตว 
นอกจากนี้ยังมุ งไปในทิศทางการขยายชนิดการปศุสัตวใหม ๆ ใหมีมากขึ้นเพื่อเปนการขยายโอกาส
ทางเลือกใหแกเกษตรกร 

3) ขยายความรวมมือ สรางเครือขายดานการปศุสัตวในประเทศ ภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ ท้ังดานขอมูลวิชาการและการดำเนินการรวมกัน 

4) การสรางและพัฒนาองคความรูในข้ันท่ีสูงข้ึนจากท่ีเปนอยู รวมถึงการจัดการความรู เพื่อ
การปรับตัวภาคปศุสัตวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรู 

5) การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ินและประเทศชาติ 

6) เพิ่มระบบการกำกับดูแลตนเองท่ีดี โดยมุงเนนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

กรมปศุสัตว มีการเปล่ียนแปลงระบบหรือวิธีการทำงานในภาพรวม ดังนี้ 
1) กำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสำนัก/กอง อยางชัดเจนและครอบคลุมงานของ

กรมปศุสัตวในทุก ๆ มิติ  
2) เนนการสรางระบบงานที่มีความชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี มีระบบการ

ตรวจสอบและคานอำนาจในการทำงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความ
โปรงใส และเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน เปนการนำไปสูระบบราชการ 4.0 

3) เนนการทำงานแบบบูรณาการในทุก ๆ ระดับ ต้ังแตสวนกลาง สวนภูมิภาค จนถึงระดับ
ทองถ่ิน 

4) ขยายมุมมองดานผูรับบริการจากเกษตรกรและผูประกอบการ ไปสูประชาชนทุกคนท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงผูอุปโภคและบริโภคสินคาจากการปศุสัตว 
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5) การปรับบทบาทจากการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย เปนผูกำหนดทิศทางดานการปศุสัตว
ของประเทศ 

6) เนนการทำงานเชิงรุก ใหความสำคัญในการพัฒนา เสริมสราง และการปองกัน แทนการ
แกไขปญหา 

7) เนนการกำกับ ดูแล เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางผูผลิต ผูบริโภค และผูมีสวนไดสวน
เสียจากการปศุสัตว รวมถึงความสมดุลระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 

8) มุงเสริมสรางความเช่ียวชาญ สรางองคความรูแบบสหสาขาวิชา และสรางบรรยากาศให
เกิดเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อรองรับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) มุงการพัฒนา เสริมสราง ความเขมแข็งใหเกษตรกร เพื่อสามารถชวยตัวเองได 

ปญหาการดำเนินงานหรือการบริหารงานของกรมปศุสัตว อันเนื ่องมาจากโครงสรางสวน
ราชการเดิมไมเหมาะสม มีดังตอไปนี้ 

1) มีกฎหมายใหมที ่กำหนดใหกรมปศุสัตวเปนผู รับผิดชอบ ไดแก กฎหมายวาดวยการ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายวาดวยชาง แตไมมีหนวยงานหลักท่ี
รับผิดชอบ 

2) บางภารกิจขาดโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหเทาทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน สำหรับนำไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที  

3) บางสำนัก/กอง มีภารกจิท่ีหลากหลายและมีขนาดใหญเกินไป ขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน  

4) การขาดระบบการตรวจสอบและคานอำนาจกันเองอยางสมดุล หนวยงานจะตองเปน
อิสระตอกัน (ตรวจสอบ/รับรอง/การดำเนินการบังคับใชกฎหมาย  
 
3. ภารกิจของสวนราชการท่ีจะมีการแบงสวนราชการใหม  

ตองระบุใหชัดเจนวาสวนราชการที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบางที่จะดำเนินการ บทบาท
ของสวนราชการนั้นคืออะไร มีหนาท่ีและอำนาจอยางไร โดยใหระบุ  

3.1 ขอบเขตหนาท่ีและอำนาจของสวนราชการระดับกรม  
3.2 ใหแสดงแผนภูมิการแบงสวนราชการในปจจุบัน 
3.3 ใหแสดงการเปรียบเทียบการแบงสวนราชการท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีขอปรับปรุงใหม 

โดยใหจัดทำเปนตารางเปรียบเทียบ ท้ังนี้ ใหระบุดวยวามีการปรับปรุงอยางไร (แบบฟอรม 1  
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แบบฟอรม 1 : ตารางเปรียบเทียบการแบงสวนราชการท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีขอปรับปรุงใหม 
 

การแบงสวนราชการในปจจุบัน  การแบงสวนราชการท่ีขอ
ปรับปรุงใหม  

หมายเหตุ  

กรม .............................................  
ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
(1 ...................................  
(2 ...................................  
(3 ....................................  
(4 ....................................  
 
ข. ราชการบริหารสวนสวนภูมิภาค  
(1 ...................................  

กรม ..............................................  
ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
(1 .........................................  
(2 .........................................  
(3 .........................................  
(4 .........................................  
 
ข. ราชการบริหารสวนสวนภูมิภาค  
(1 .........................................  

(ตัวอยาง  
เปนการขอปรับปรุงช่ือ สวน
ราชการใหม  
เปนการแยกงาน..................  
ของกอง......(และกอง.........  
มาจัดต้ังเปนสวนราชการใหม  

 
3.4 หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 

1 ใหช้ีแจงหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการในปจจุบัน  
2 สำหรับสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหช้ีแจงหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวน

ราชการท่ีขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน (แบบฟอรม 2  
 

แบบฟอรม 2 : รายการเปรียบเทียบหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 
 

กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหมแลว เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
  

 
 
 
 
 

 

 
ตัวอยาง การเขียนขอบเขตหนาท่ีและอำนาจของสวนราชการระดับกรม 

กรมปศุสัตว มีภารกิจเกี ่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การ
สงเสริม การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว รวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพื ่อใหมีปริมาณสัตว
เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุสัตว 
กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว  
(3  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว อาหารสัตว 

ชีวภัณฑและชีววัตถุสำหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตวและ
สินคาปศุสัตว และกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวของในดานการปศุสัตว เพื่อใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(4  ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ พืชอาหารสัตว และเสบียงสัตว เพื่อการ
พัฒนาดานการปศุสัตว และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ เวชภัณฑและชีววัตถุสำหรับสัตว เพื่อการควบคุมโรค
ระบาดสัตว 

(5  ควบคุม ปองกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว กำกับดูแลสถานพยาบาล
สัตวและพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 

(6  สงเสริม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และบริหารจัดการการ
ประสานความรวมมือดานการปศุสัตวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(7  ดำเนินการอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว และ
ปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการปศุสัตว 

ตัวอยาง การเปรียบเทียบการแบงสวนราชการท่ีมีอยูในปจจุบนัและท่ีขอปรับปรุงใหม 

แบบฟอรม 1 : ตารางเปรียบเทียบการแบงสวนราชการท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีขอปรับปรุงใหม 
การแบงสวนราชการในปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหม หมายเหตุ 

กรมปศุสัตว กรมปศุสัตว  
ก. ราชการบริหารสวนกลาง ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
กลุมตรวจสอบภายใน  กลุมตรวจสอบภายใน  เหมือนเดิม 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร เหมือนเดิม 
 กลุมวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว จัดต้ังหนวยงานใหม 
(1  สำนักงานเลขานุการกรม  (1  สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(2  กองการเจาหนาที่  (2  กองการเจาหนาที่  เหมือนเดิม 
(3  กองคลัง  (3  กองคลัง  เหมือนเดิม 
(4  กองความรวมม ือด านการปศุส ัตว
ระหวางประเทศ 

(4  กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

เหมือนเดิม 

(5  กองแผนงาน  (5  กองแผนงาน  เหมือนเดิม 
(6  กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  (6  กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  ปรับปรุงอำนาจหนาที ่

 (7  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ แยกงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ของกองสงเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว มาจัดต้ัง
เปนหนวยงานใหม 

 (8  กองผลิตภัณฑปศุสัตว  แยกงานแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑของกองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว มาจัดต้ังเปน
หนวยงานใหม 
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การแบงสวนราชการในปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหม หมายเหตุ 

(7  ศูนย เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

(9  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เหมือนเดิม 

(8  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  (10  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(9  สำนักกฎหมาย  (11  สำนักกฎหมาย ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(10  สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรค
สัตว 

(12  สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว ปรับปรุงอำนาจหนาที ่

 (13) กองสารวัตรและกักกัน แยกงานกำกับ บงัคับใชกฎหมาย 
ของสำนักควบคุม ปองกัน และ
บำบัดโรคสัตว มาจัดต้ังเปน
หนวยงานใหม 

 (14) กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ แยกงานบำบัดโรคสัตวของสำนัก
ควบคุม ปองกัน และบำบัดโรค
สัตว มาจัดต้ังเปนหนวยงานใหม 

(11-19 สำนักงานปศุสัตวเขต 1 - 9 (15-23 สำนักงานปศุสัตวเขต 1 - 9 ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(20  สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร (24  สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(21 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  (25  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เหมือนเดิม 
(22 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  (26  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เหมือนเดิม 
(23 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (27  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(24 สำนักพัฒนาพันธุสัตว  (28  สำนักพัฒนาพันธุสัตว ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
(25  สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

(29 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 

ปรับปรุงอำนาจหนาที่ 

 (30 กองควบคุมอาหารและยาสัตว  จัดตั้งใหม โดยแยกงานดานตาม
กฎหมายว าด วยการค วบคุม
ค ุ ณ ภ า พ อ า ห า ร ส ั ต ว   แ ล ะ
กฎหมายวาดวยยาสัตว รวมถึง
กฎหมายเกี ่ยวกับวัตถุอันตราย
ดานการปศุสัตว จากสำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว 

(26 สำนักพัฒนาอาหารสัตว  (31 สำนักพัฒนาอาหารสัตว  ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
ข.   ราชการบริหารสวนภูมิภาค ข.  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  
(1   สำนักงานปศุสัตวจังหวัด  

 (รวม 76 แหง  
(1   สำนักงานปศุสัตวจังหวัด  

(รวม 76 แหง  
ปรับปรุงอำนาจหนาที่ 

(2  สำนักงานปศุสัตวอำเภอ  
       (รวม 878 แหง  

(2  สำนักงานปศุสัตวอำเภอ 
      (รวม 878 แหง  

ปรับปรุงอำนาจหนาที ่
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ตัวอยาง การจัดทำรายการเปรียบเทียบหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 
แบบฟอรม 2 : รายการเปรียบเทียบหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 

กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
ก.  ราชการบริหารสวนกลาง 
กลุมตรวจสอบภายใน 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการ

บริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ก.  ราชการบริหารสวนกลาง 
กลุมตรวจสอบภายใน 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการ

บริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
เหมือนเดิม 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกอธิบดี

เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม 

(3) ประสานและดำเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน
กลางตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกอธิบดี

เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

(3) ประสานและดำเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน
กลางตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย  

เหมือนเดิม 
 

 กลุมวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประเมินทาง

วิชาการ ความตองการพฒันานวัตกรรม
ดานการปศุสัตว เพื่อเสนอแนะนโยบาย 
ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผน
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมดาน
การปศุสัตว รวมถึงการบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนการดำเนินการวิจัยและ
นวัตกรรมดานการปศุสัตวใหเปนไปตาม
แผนยุทธศาสตรที่วางไว 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและ
ออกแบบระบบงานเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม
ดานการปศุสัตว รวมถึงการพัฒนา 
สงเสริมและเตรียมพรอมความสามารถ
บุคลากรนักวิจัยที่เก่ียวของ 

(3) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
พัฒนานวัตกรรมดานการปศุสัตว 
รวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน
ระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการ

จัดต้ังใหม เพื่อเปนหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบการพัฒนาและ
ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ดานการปศุสัตว ที่มุงเนนการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
คุณคาและใชประโยชนตอยอด
งานวิจัยไปสูนวัตกรรมดานปศุสัตว 
เพื่อรักษาไวซ่ึงความสามารถ
ทางการแขงขันดานการปศุสัตว
ของประเทศอยางยั่งยืน 
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
ตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสู
เชิงพาณิชย 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถดานเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ดานการปศุสัตว 

(5) ใหบริการ สงเสริม ถายทอดองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการปศุสัตว 
สูเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ผูเก่ียวของ 

(6) ศึกษา วิเคราะห กำหนดรูปแบบและ
วิธีการบริหารทรัพยสินทางปญญาที่
เก่ียวของกับสิทธิประโยชนของนักวิจัย
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1.  สำนักงานเลขานุการกรม 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ดำเนินการเก่ียวกับงานชวยอำนวยการ

และงานเลขานุการของกรม 
(3) ประสานราชการกับสำนักงานปศุสัตวเขต 

สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด และสำนักงาน
ปศุสัตวอำเภอ 

(4) วางแผน สำรวจ และออกแบบการ
กอสราง ควบคุมการกอสราง และ
บำรุงรักษา 

(5) ดำเนินงานอ่ืนใดที่มิไดกำหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1.  สำนักงานเลขานุการกรม 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ดำเนินการเก่ียวกับงานชวยอำนวยการ

และงานเลขานุการของกรม 
(3) ประสานราชการกับสำนักงานปศุสัตวเขต 

สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด และสำนักงาน
ปศุสัตวอำเภอ 

(4) วางแผน สำรวจ และออกแบบการ
กอสราง ควบคุมการกอสราง และ
บำรุงรักษา 

(5) ดำเนินการดานพิธีการ งาน
ประชาสัมพันธและเผยแพร กิจกรรม 
ความกาวหนาและผลงานของกรม   

(6) ดำเนินงานอ่ืนใดที่มิไดกำหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม  

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยเพิ่ม
ภารกิจดานพิธีการ ประชาสัมพันธ 
และเผยแพรผลการดำเนินงาน
ของกรม เพื่อสื่อสารและสราง
การรับรูดานการปศุสัตวไปยัง
ประชาชน เปนการสรางความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณของ
องคการ 
 
 

2.  กองการเจาหนาท่ี 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเสริมสรางวินัย 
และการรักษาระบบคุณธรรม 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาบคุลากรของกรม และการจัดการ
ความรู 

2.  กองการเจาหนาท่ี 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเสริมสรางวินัย 
และการรักษาระบบคุณธรรม 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาบคุลากรของกรม และการ
จัดการความรู 

เหมือนเดิม  
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(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.  กองคลัง 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี 

การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.  กองคลัง 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี 

การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

เหมือนเดิม 

4. กองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย มาตรการ กฎ 

ระเบียบ ขอตกลง และขอมูลสารสนเทศ
ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

(2) กำหนดทิศทาง นโยบาย ยทุธศาสตร 
มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความ
รวมมือ ทาที และความตกลงดานการ
ปศุสัตวระหวางประเทศ 

(3) บริหารจัดการเก่ียวกับความรวมมือ การ
เจรจา การทำความตกลงดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุ
ภาคี และองคกรระหวางประเทศ 

(4) ดำเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ
ของกรม 

(5) ประสานงานและใหคำแนะนำในการ
ดำเนินงานดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

4. กองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย มาตรการ 

กฎ ระเบียบ ขอตกลง และขอมูล
สารสนเทศดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

(2) กำหนดทิศทาง นโยบาย ยทุธศาสตร 
มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความ
รวมมือ ทาที และความตกลงดานการ
ปศุสัตวระหวางประเทศ 

(3) บริหารจัดการเก่ียวกับความรวมมือ 
การเจรจา การทำความตกลง ดานการ
ปศุสัตวระหวางประเทศ ในระดับทวิ
ภาคี พหุภาคี และองคกรระหวาง
ประเทศ 

(4) ดำเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ
ของกรม 

(5) ประสานงานและใหคำแนะนำในการ
ดำเนินงานดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

เหมือนเดิม 

5. กองแผนงาน 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบ

และระบบการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณ ระบบการติดตาม การ
รายงานผล และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรม 

(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท 
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ของกรม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห จัดทำ
คำของบประมาณรายจายประจำป และ

5. กองแผนงาน 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบ

และระบบการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณ ระบบการติดตาม การ
รายงานผล และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรม 

(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท 
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ของกรม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห จัดทำ
คำของบประมาณรายจายประจำป 

เหมือนเดิม 
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จดัสรรงบประมาณรายจายประจำปของ
กรม 

(3) ดำเนินการเก่ียวกับงานหองสมุดของกรม 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

และจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปของกรม 

(3) ดำเนินการเก่ียวกับงานหองสมุดของกรม 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

6. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย บริหารจัดการ 

สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว
ครบวงจร และกำหนดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที ่

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย การแปรรูป
ผลิตภัณฑและเศรษฐกิจการปศุสัตว ทั้ง
ดานการผลิตและการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย กำหนดรูปแบบ 
และพัฒนา วิธีการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการปศุสัตวที่เหมาะสมแก
ผูประกอบการ เกษตรกร เครือขายปศุสัตว 
และผูที่เก่ียวของ 

(4) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
และพื้นที่เฉพาะ ปองกันและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรดาน
การปศุสัตว 

(5) ดำเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการ
คณะกรรมการดานการปศสุัตว 

(6) จัดทำแผนประชาสัมพันธและการผลิต
สื่อและโสตทัศนูปกรณ เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธดานการปศุสัตวของกรม 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

6. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย บริหารจัดการ 

สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว 
รวมถึงแหลงทุนที่สามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงครบวงจรตลอดหวงโซ
อุปทาน  

(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท 
แผนยุทธศาสตร แผนงานการสงเสริม
และการวิจัย ดานการกำหนด
ยุทธศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับพื้นที ่

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย กำหนดรูปแบบ 
และพัฒนาวิธีการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการปศุสัตวที่เหมาะสมแก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขาย
ปศุสัตว  ผูประกอบการและผูที่
เก่ียวของ 

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา 
ดำเนินการดานประชาสัมพันธ การผลิต
สื่อและโสตทัศนูปกรณ เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธดานการปศุสัตว 

(5) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เศรษฐกิจ
การปศุสัตว ดานการผลิตและความตอง
ทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ความมั่นคงดานอาหาร 

(6) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนที่เก่ียวของกับการดำเนินการ
ดานปศุสัตว เพื่อสรางความโปรงใสและ
เกิดความสมดุลของระบบการผลิตปศุสัตว 

(7) ดำเนินการในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการดานการปศุสัตว 

(8) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ดำเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของเกษตรกรดานการปศุสัตว 

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี  
- เพิ่มภารกิจดานยุทธศาสตร

การสงเสริมการปศุสัตว  
- ตัดภารกิจดาน

ประชาสมัพันธและเผยแพรผลการ
ดำเนินงานของกรม ไปไวที่
สำนักงานเลขานุกรม 

- ตัดภารกิจโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ และ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชดำริ ไปต้ังเปนกอง
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

- ตัดภารกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ ไปต้ังเปนกอง
ผลิตภัณฑปศุสัตว 
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 7. กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห แผนแมบท แผน

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และ
จัดทำแผนปฏิบัติงาน บริหารจัดการ
ดำเนินการดานการปศุสัตว เพื่อสนอง
งานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชดำริ โครงการ
หลวง โครงการตามพระราชประสงค 
โครงการในพระราชานุเคราะห ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา กำหนด
เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินการดาน
การปศุสัตวที่สอดคลองกับโครงการ
และเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และ
ถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่โครงการ รวมถึง
ขยายผลการดำเนินการไปสูประชาชน
ในพื้นที่อ่ืนทั่วประเทศ 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำแผนแมบท 
แผนยุทธศาสตรและแผนงาน รวมถึง
บริหารจัดการและดำเนินการโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ และโครงการบนเขตพื้นที่
สูง พื้นที่เฉพาะ 

(4) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ดานการปศุสัตวในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ โครงการหลวง โครงการ
ตามพระราชประสงค โครงการใน
พระราชานุเคราะห 

(5) สงเสริม ถายทอด และพัฒนาความรู
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ใหแกบคุลากรของหนวยงาน 
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว
สำหรับเกษตรกร เด็กและเยาวชน 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

จัดต้ังใหม เพื่อเปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
และสนองงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ ดาน
การปศุสัตว ใหเกิดประโยชนแก
ผูดอยโอกาส ชุมชนบนพื้นที่สูง
หางไกล ทุรกันดาร ผูประสบ
ปญหาดานความมั่นคง ยาเสพติด 
เกษตรกร ในการผลิตอาหารยัง
ชีพ สรางอาชีพและมีรายไดที่มั่นคง 
รวมทั้งสรางความสามารถทางการ
แขงขันในอนาคต 
 

 8. กองผลิตภัณฑปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยีดานการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑปศุสัตว 

จัดต้ังใหม เพื่อเปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการสรางมูลคาเพิ่ม
ในผลผลิตดานการปศุสัตว โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ 
มาพัฒนาตอยอดใหเปนใหเปน
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(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท 

แผนยุทธศาสตร แผนงานการสงเสริม
และการวิจัย ดานการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑปศุสัตว 

(3) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑปศุสัตว ใหแกเกษตรกร 
ผูประกอบการ และผูเก่ียวของ 

(4) สงเสริม และสนับสนุนการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑปศุสัตว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ทั้งดาน
การผลิตและการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ 

(5) ดำเนินการในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแล การศึกษา
คนควาวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวเลี้ยง
เพื่อการบริโภค 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ผลิตภัณฑดานการปศุสัตวที่มี
มูลคาสูง ตามบริบทของพื้นที่ 
เพื่อสรางโอกาสทางการตลาด
ใหมใหแกเกษตรกร และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร/ผูประกอบการ
ใหมีความเขมแข็งและมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน เปน
การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และนโยบายของ
รัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการ
พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มในภาคเกษตร โดยการ
ยกระดับการผลิตทางการเกษตร
เพื่อสรางมูลคาใหสูงขึ้น  

7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารของกรม 
(2) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรม 

(3) ศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับระบบงาน
สารสนเทศและเครือขาย รวมทั้งให
คำปรึกษา แนะนำ ฝกอบรม และถายทอด
เทคโนโลยีดานสารสนเทศของกรม 

(4) ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูล
ทางสถิติ และจัดทำรายงานดานการปศุสัตว 

(5) เปนศูนยกลางใหบริการขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศดานการปศุสัตว 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

9. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารของกรม 
(2) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรม 

(3) ศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับระบบงาน
สารสนเทศและเครือขาย รวมทั้งให
คำปรึกษา แนะนำ ฝกอบรม และถายทอด
เทคโนโลยีดานสารสนเทศของกรม 

(4) ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลทาง
สถิติ และจัดทำรายงานดานการปศุสัตว 

(5) เปนศูนยกลางใหบริการขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศดานการปศุสัตว 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

เหมือนเดิม 

8. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทาง

หองปฏิบัติการเก่ียวกับโรคที่เปนปญหา
ตอสุขภาพสัตว โรคติดตอระหวางสัตว
และคน และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับ
สัตว 

10. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและเตรียม

ความพรอมทางหองปฏิบัติการเก่ียวกับ
โรคที่เปนปญหาตอสุขภาพสัตว 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคอุบัติ
ใหม-อุบัติซ้ำ และการตรวจสอบชีววัตถุ

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี ปรับ
ระบบงานและอำนาจหนาที่ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ในดานศึกษา 
คนควา วิเคราะห วิจัยและเตรียม
ความพรอมทางหองปฏิบัติการ
เก่ียวกับโรคที่เปนปญหาตอ
สุขภาพสัตว โรคติดตอระหวางสัตว
และคน โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ำ และ
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(2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

ของชีววัตถุสำหรับสัตวใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

(3) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว รวมทั้งผลิต
ชีวสารตนแบบ เพื่อใชในการทดสอบ
และปองกันโรค 

(4) ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏบิัติการชันสูตรโรคสัตวและ
หองปฏบิัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับ
สัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
เปนหองปฏบิัติการอางอิงดานการ
ชันสูตรโรคสัตวและการตรวจสอบ 
ชีววัตถุสำหรับสัตวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

(5) อนุรักษ ศึกษา และใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาย
พันธุจุลินทรีย และปรสิตในสัตว 

(6) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานระบาดวิทยาทาง
หองปฏบิัติการสุขภาพสัตว และดาน 
ชีววัตถุสำหรับสัตว 

(7) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานโรคที่เปนปญหาตอ
สุขภาพสัตว และดานการตรวจสอบ     
ชีววัตถุสำหรับสัตว 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

สำหรับสัตว ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

(2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของชีววัตถุสำหรับสัตวใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

(3) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว รวมทั้งผลิต
ชีวสารตนแบบ เพื่อใชในการทดสอบ
และปองกันโรค 

(4) ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏบิัติการชันสูตรโรคสัตวและ
หองปฏบิัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับ
สัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
เปนหองปฏบิัติการอางอิงดานการ
ชันสูตรโรคสัตวและการตรวจสอบ 
ชีววัตถุสำหรับสัตวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

(5) อนุรักษ ศึกษา และใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาย
พันธุจุลินทรีย ปรสิต และชีววัตถุ
สำหรับสัตว 

(6) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานระบาดวิทยาทาง
หองปฏบิัติการสุขภาพสัตว และดาน  
ชีววัตถุสำหรับสัตว 

(7) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานโรคที่เปนปญหาตอ
สุขภาพสัตว และดานการตรวจสอบ     
ชีววัตถุสำหรับสัตว 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

การตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

9. สำนักกฎหมาย 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายวา

ดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการ
บำรุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว กฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวย
โรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและ
สัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง
และอาญา งานคดีปกครอง การ
อนุญาโตตุลาการ และงานคดีอ่ืนที่อยูใน
อำนาจหนาที่ของกรม 

11. สำนักกฎหมาย 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และ

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุสัตว 
กฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพ
อาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ที่อยูในความ
รับผิดชอบและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ใหคำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการดาน
กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบและ

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี ปรับ
ระบบงานและอำนาจหนาที่ใหมี
ความชัดเจน เหมาะสม คลองตัว 
และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น เพิ่ม
อำนาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ที่อยู
ในความรับผิดชอบ และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของ 
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(3) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห เพื่อ

เสนอแนะใหมีการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 

(4) ใหคำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับการ
ดำเนินงานดานกฎหมาย ขอกำหนด 
อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศ 
เก่ียวกับการปศุสัตว ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
และวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

(3) ดำเนินการเก่ียวกับกฎหมายแพง 
กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

10. สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับโรคระบาดสัตว 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน และ
ปญหาทางสขุภาพสัตวทั่วไป ในดานการ
ควบคุม การปองกัน การกำจัด การ
บำบัดรักษา และการแกไขปญหา 
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการดาน
สุขภาพสัตว 

(3) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานระบาดวิทยาทาง 
สัตวแพทยของประเทศ 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนา 
สุขภาพสัตว การควบคุม การปองกัน 
การบำบัดโรคสัตว และระบาดวิทยา 
ทางสัตวแพทย 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

12. สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษ
สุนัขบา และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองค
ความรูเทคโนโลยีการเฝาระวัง ควบคุม 
ปองกัน และกำจัดโรค รวมถึงภัยที่
คุกคามสุขภาพสัตว 

(3) กำหนด และพัฒนานโยบาย กฎหมาย 
มาตรการ หลักเกณฑ รูปแบบและ
กลไกในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน 
และกำจัดโรค รวมถึงภัยที่คุกคาม
สุขภาพสัตว 

(4) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใน
การเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และ
กำจัดโรค รวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพสัตว 
ใหแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ
และเกษตรกร 

(5) ประสานงานและสนับสนุน เครือขาย
การเฝ าระวัง ควบคุม ป องกัน และ
กำจัดโรค รวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพสัตว 

(6) ดำเนินการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
ในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และ
กำจัดโรค รวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพ
สัตว ตลอดจนการเตือนภัยโรคและภัย
ที่คุกคามสุขภาพสัตว ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ผูประกอบการและ
เกษตรกร 

(7) เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศดาน
สุขภาพสัตว โดยศึกษา คนหา รวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห พยากรณ รายงาน
ขอมูลและสารสนเทศดานสุขภาพสัตว 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี  
- เพิ่มความรับผิดชอบการ

พัฒนาสุขภาพสัตว การควบคุม 
การปองกัน และระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การปศุสัตวของประเทศ  

- ตัดภารกิจการบำบัดรักษา
สัตว ไปกำหนดไวในกองสวัสดิ
ภาพสัตวและสัตวแพทยบริการที่
ต้ังขึ้นใหม 

- ตัดภารกิจการกำกับและ
บังคับใชกฎหมาย รวมถงึตัดโอน
งานควบคุมเคลื่อนยายและ
กักกัน (ดานกักกันสัตว 54 แหง 
ไปกำหนดไวในกองสารวัตรและ
กักกันที่ต้ังขึ้นใหม 
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
รวมถึงประสานงาน การเฝาระวัง 
ควบคุม ปองกัน กำจัดโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพสัตว ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 13. กองสารวัตรและกักกัน 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการบังคบัใชกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตวกฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  
กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว กฎหมาย 
วาดวยการควบคุมการฆาและจำหนาย
เน้ือสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยยา 
กฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมาย 
วาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย
วิชาชีพการสัตวแพทย และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พยากรณความเสี่ยงและผลกระทบตอ
การละเมิดกฎหมาย แนวโนมโรค
ระบาดสัตวและความปลอดภัยทางดาน
อาหาร รวมถึงการอำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย 
การเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
กับหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบ
การบังคับใชกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแล 
ใหเปนไปตามกฎหมายที่รับผิดชอบ 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ ฝกอบรมวิธี
ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 
ใหแกบคุลากรของกรมปศุสัตว และ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือทีไ่ดรับมอบหมาย 

จัดต้ังใหม เพื่อเปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบการกำกับและบังคับใช
กฎหมายทุกฉบับที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ในการ
ดำเนินการและเปนการคานอำนาจ
ระหวางกัน เพื่อสรางความโปรงใส
และความเปนธรรมาภิบาลของ
องคการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน
ระบบการผลิตสินคาปศุสัตวและ
ตอบสนองตอขอกำหนดสากล 

 14. กองสวัสดิภาพสัตวและสตัวแพทย
บริการ 

มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันการทารุณกรรมและการ

จัดต้ังใหม เพื่อเปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบงานใหมตาม
พระราชบัญญัติปองกันการ 
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว พ.ศ. 2557 และ
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
จัดสวัสดิภาพสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยชาง 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา สงเสริม และ
ถายทอดระบบการรักษาพยาบาลสัตว ที่ได
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย  

(3) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา สงเสริม 
และถ ายทอดระบบสวัสดิภาพส ัตว  
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

(4) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และสงเสริม
ระบบมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว  

(5) ศึกษา คนควา และพัฒนาดานเภสัชวิทยา 
เพื ่อการผลิตยา เวชภัณฑ สำหรับการ
รักษาพยาบาลสัตวในความรับผิดชอบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

พระราชบัญญัติชาง พ.ศ. …   
งานคุมครองสวัสดิภาพสัตว 
(Animal Welfare Protection) 
และงานสัตวแพทยบริการ 
(Veterinary Service)  เพื่อลด
ปญหาการกีดกันทางการคา ดาน
การคุมครองสวัสดิภาพสัตว โดย
สัตวที่ถูกทารุณกรรมสามารถ
เขาถึงบริการทางสัตวแพทยที่ดี 
อยางทั่วถึง และไดรับการจัดการ
สวัสดิภาพอยางถูกตอง ตามหลัก
สากล เปนการสรางภาพลักษณที่
ดีใหแกประเทศ เกิดการยอมรับ
ในเวทีโลก ในการที่ประเทศไทยมี
การจัดการดานสวัสดิภาพสัตวที่
เปนระบบตามมาตรฐานสากล 

11-19.  สำนักงานปศุสัตวเขต 1 – 9 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนา

งานดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสัตว 
การควบคุม การปองกัน  
การบำบัดโรคสัตว การชันสูตรโรคสัตว 
และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนา
งานดานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว และสงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และถายทอด
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานดานการผลิต
สัตว อาหารสัตว สุขภาพสัตว และ
สุขอนามัยสัตว 

(4) จัดทำแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน 
และการบูรณาการแผนดานการปศุสัตว ใน
ระดับเขตและระดับจังหวัด 

(5) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรค
ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

15-23.  สำนักงานปศุสัตวเขต 1 – 9 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนางาน

ดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสัตว การ
ควบคุม การปองกัน การบำบัดโรคสัตว 
การชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยา 
ทางสัตวแพทย 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนา
งานดานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว และสงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และถายทอด
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานดานการผลิต
สัตว อาหารสัตว สุขภาพสัตว และ
สุขอนามัยสัตว 

(4) จัดทำแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน 
และการบูรณาการแผนดานการปศุสัตว 
ในระดับเขตและระดับจังหวัด 

(5) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรค
ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยการปองกัน 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยเพิ่ม
ความรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว  
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
(6) เปนศูนยการศึกษาเก่ียวกับการตรวจ

วินิจฉัยโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว 
และการใหบริการสุขภาพสัตว 

(7) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการปศุสัตวและ
เศรษฐกิจปศุสัตว 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

การทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 

(6) เปนศูนยการศึกษาเก่ียวกับการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว 
และการใหบริการสุขภาพสัตว 

(7) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการปศุสัตวและ
เศรษฐกิจปศุสัตว 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

20. สำนักงานปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต 
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยทีาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4) กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตวใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

24. สำนักงานปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต 
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4) กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตวใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยเพิ่ม
ความรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัด สวัสดิภาพสัตว  
 

21. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานการ

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว  ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 
และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ให
เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวของ 

25. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานการ

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว  ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 
และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ให
เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวของ 

เหมือนเดิม 
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทาง

หองปฏบิัติการ เพื่อพัฒนาวิธีและระบบ
การตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาปศสุัตว อาหารสัตว 
ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการ 
ปศุสัตว ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(4) ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และประเมิน
ความสามารถ หองปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 
และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(5) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานคุณภาพและความปลอดภัย
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว    ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(6) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทาง
หองปฏบิัติการ เพื่อพัฒนาวิธีและระบบ
การตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาปศสุัตว อาหารสัตว 
ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการ 
ปศุสัตว ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(4) ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และประเมิน
ความสามารถ หองปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 
และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(5) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานคุณภาพและความปลอดภัย
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว 
ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(6) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

22. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา และวิจัย เก่ียวกับการ

ผลิตชีวภัณฑและสารทดสอบโรคชนิด
ตาง ๆ สำหรับสัตว 

(2) ผลิตและจัดหาชีวภัณฑและสารทดสอบ
โรคตาง ๆ ใหมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

(3) ติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวภณัฑ
สัตว เพื่อนำมาแกไขและปรับปรุง
คุณภาพใหไดมาตรฐานสากลอยาง
ตอเน่ือง 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตชีวภัณฑสัตว 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

26. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา และวิจัย เก่ียวกับการ

ผลิตชีวภัณฑและสารทดสอบโรคชนิด
ตาง ๆ สำหรับสัตว 

(2) ผลิตและจัดหาชีวภัณฑและสารทดสอบ
โรคตาง ๆ ใหมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

(3) ติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวภณัฑ
สัตว เพื่อนำมาแกไขและปรับปรุง
คุณภาพใหไดมาตรฐานสากลอยาง
ตอเน่ือง 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตชีวภัณฑสัตว 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

เหมือนเดิม 

23. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา และวิจัย เก่ียวกับ

เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุสัตว 
การผลิตสัตวพันธุดี และการแกไข
ปญหาการสืบพันธุ 

(2) ทดสอบพันธุ ประเมินพันธุกรรม 
พัฒนาการผลิต และกระจายพันธุโดยวิธี
เทคโนโลยีชีวภาพ 

27. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา คนควา และวิจัย เก่ียวกับ

เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุสัตว 
การผลิตสัตวพันธุดี และการแกไข
ปญหาการสืบพันธุ 

(2) ทดสอบพันธุ ประเมินพันธุกรรม 
พัฒนาการผลิต และกระจายพันธุโดย
วิธีเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี เพิ่ม
ภารกิจการกำหนดมาตรฐาน 
ควบคุม กำกับ และดูแล การ
ปฏิบัติงานผสมเทียม งานดาน
สูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและ
วิทยาการสืบพันธุและงานยาย
ฝากตัวออน งานวิจัยและพัฒนา
หองปฏบิัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
สัตว ชีวโมเลกุลและอณูนิติ
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(3) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และ

รับรองมาตรฐาน ศูนยผลิตน้ำเชื้อและ
ตัวออน 

(4) อนุรักษและรวบรวมพันธุกรรมสัตว
พื้นเมือง สัตวหายาก และสัตวใกล 
สูญพันธุ โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพและ
ธนาคารเชื้อพันธุ 

(5) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานพันธุประวัติและการ
กระจายพันธุดวยเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศ 

(6) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตว 

(7) ควบคุม กำกับ และดูแล การปฏิบัติงาน
ผสมเทียมและยายฝากตัวออน 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(3) กำหนดมาตรฐาน ควบคุม กำกับ และดูแล 
การปฏิบัติงานผสมเทียม งานดานสูติ
ศาสตร เธนุเวชวิทยาและวิทยาการ
สืบพันธุ และงานยายฝากตัวออน 

(4) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และ
รับรองมาตรฐาน ศูนยผลิตน้ำเชื้อและ
ตัวออน 

(5) อนุรักษ พัฒนา รวบรวม และใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตวพันธุดี สัตวพื้นเมือง สัตวหายาก 
และสัตวใกลสูญพันธุ โดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพและธนาคาร
พันธุกรรมสัตว (animal genetic 
bank)  

(6) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
หองปฏิบัติการเทคโนยีชีวภาพทางสัตว 
หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลและอณูนิติ
วิทยาศาสตรทางสัตว หองปฏิบัติการ
น้ำเชื้อ หองปฏิบัติการตัวออนและเซลล
สัตว และหองปฏิบัติการวินิจฉัยดาน
ความสมบูรณพันธุสัตว เพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศสำหรับการพัฒนาปรับปรุง
การผลิตสัตวพันธุดี และการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

(7) เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานพันธุประวัติ ลักษณะทาง
ผลผลิต ลักษณะความสมบูรณ และ
ลักษณะอ่ืน ๆ  และชีวสารสนเทศ 
(Bioinformatics) เพื่อการจัดการระบบ
การเลี้ยง การผลิต การปรับปรุง และ
กระจายพันธุสัตวของประเทศ 

(8) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตว 

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

วิทยาศาสตรทางสัตว 
หองปฏิบัติการน้ำเชื้อตัวออน 
และเซลลสัตวและวินิจฉัยความ
สมบูรณพันธุสัตว 

24. สำนักพัฒนาพันธุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

บำรุงพันธุสัตว และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสราง
สัตวพันธุดีที่ใหผลผลิตสูงเหมาะสมกับ
สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ 

28. สำนักพัฒนาพันธุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

บำรุงพันธุสัตว และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาปรับปรุง
พันธุสัตว และสรางสัตวพันธุดีที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและระบบ
การผลิตสัตวของเกษตรกร 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี เพิ่ม
ภารกิจการสรางสัตวพันธุดีที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ระบบการผลิตสัตวของเกษตรกร 
พัฒนาระบบและรูปแบบการผลิต
ปศุสัตวอินทรีย  



51 
 

กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
(3) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เทคโนโลยี

การผลิตสัตวพันธุดี การจัดการฟารม 
ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย การ
ทดสอบพันธุสัตว และกระจายสัตวพันธุ
ดีใหเกษตรกรเครือขายและเกษตรกร
ทั่วไป 

(4) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย การอนุรักษ
และพัฒนาสัตวพื้นเมือง สัตวเลี้ยง สัตว
หายาก และสัตวใกลสูญพันธุ ทั้งที่เลี้ยง
อยูในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตวตางถิ่น เพื่อ
ใชประโยชนจากแหลงพันธุกรรมและ
พัฒนาสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และกำหนด
มาตรฐาน คุณลักษณะทางพันธุกรรม
สัตวและคุณลักษณะประจำพันธุ เพื่อ
การรับรองและคุมครองพันธุสัตว 

(6) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย การปศุสัตว
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนำไปสูการ
ปศุสัตวอัจฉริยะ และการดำเนินการ
ตามพันธกรณีที่เก่ียวของ 

(7) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตสัตวพันธุดี  
และการผลิตปศุสัตวอินทรียแก
เกษตรกรและผูเก่ียวของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

(8) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานการปศุสัตว ในการอนุวัติการตาม
พันธกรณีอันเน่ืองมาจากความตกลง
ระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

(9) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการ ในการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ปศุสัตวอินทรีย 

(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเทคโนโลยี
การผลิตปศุสัตว การจัดการฟารม การ
ทดสอบพันธุสัตว และกระจายสัตวพันธุ
ดีใหเกษตรกร 

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบและ
รูปแบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย  

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย อนุรักษ พัฒนา 
และใชประโยชนอยางยั่งยืนจากแหลง
พันธุกรรมสัตวพื้นเมือง สัตวเลี้ยง สัตว
หายาก สัตวใกลสูญพันธุ ทั้งที่เลี้ยงอยู
ในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตวนอกถิ่น  

(6) กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะประจำพันธุ 
และคุณลักษณะทางพันธุกรรมสัตว เพื่อ
ตรวจสอบ รับรองและคุมครองพันธุสัตว 

(7) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย การปศุสัตว
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนำไปสูการ
ปศุสัตวอัจฉริยะ และการดำเนินการ
ตามพันธกรณีที่เก่ียวของ 

(8) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตสัตวพันธุดี  
และการผลิตปศุสัตวอินทรียแก
เกษตรกรและผูเก่ียวของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

(9) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานการปศุสัตว ในการอนุวัติการตาม
พันธกรณีอันเน่ืองมาจากความตกลง
ระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

25. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายเฉพาะดาน
การปศุสัตว กฎหมายวาดวยยาเฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับยาสัตว กฎหมาย ระเบียบ 
และขอตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

29. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการฆาสัตวและจำหนาย
เน้ือสัตว กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนามาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
ฟารมปศุสัตว โรงฆาสัตว สิ่งแวดลอม

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยตัด
โอนภารกิจตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
และกฎหมายวาดวยยาสัตว 
รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับวัตถุ
อันตรายดานการปศุสัตว ไป
กำหนดไวในกองควบคุมอาหาร
และยาสัตวที่ต้ังขึ้นใหม 
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(2) ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อพัฒนา

มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุ 
ฟารมปศุสัตว โรงฆาสัตว สิ่งแวดลอม 
ปศุสัตว และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ 

(3) ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและใหการรับรอง
คุณภาพสินคาปศุสัตว ระบบการผลิตปศุ
สัตว และตรวจสอบใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ปศุสัตว และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและใหการรับรองคุณภาพ
สินคาปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตว 
และตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กำหนด 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 30. กองควบคุมอาหารและยาสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว กฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายที่เก่ียวของกับการ
ปศุสัตว กฎหมายวาดวยยาที่เก่ียวของ
กับยาสัตว กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการผลติและมาตรฐาน
คุณภาพอาหารสัตว อาหารสัตวผสมยา 
และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคณุภาพ
การผลิต และคุณภาพอาหารสัตว 
อาหารสัตวผสมยา และวัตถุอันตราย
ดานการปศุสัตว 

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบ
ขอมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อ
การพยากรณและเตือนภัยดาน ความ
ปลอดภัย คณุภาพ สุขอนามัย ของ
อาหารสตัว อาหารสัตวผสมยา และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว  

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดำเนินการ
เก่ียวกับเชื้อด้ือยาดานการปศุสัตว รวมทั้ง
เปนศูนยเชื้อด้ือยาดานการปศุสัตวของ
ประเทศ 

(6) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบการ
ใหบริการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

จัดต้ังใหม เพื่อรับผิดชอบภารกิจ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว และ
กฎหมายวาดวยยาสัตว รวมถึง
กฎหมายเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ดานการปศุสัตวที่ไดรับมอบจาก
สวนราชการอ่ืน  มาเปนความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว 
ประกอบกับปริมาณงานดานการ
ควบคุมคณุภาพอาหารสัตวเพิ่มขึ้น
อยางมากจนเปน Product 
Champion ตัวใหมของไทย 
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และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของ 

(7) ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานอาหารสัตว อาหารสัตว
ผสมยา และวัตถุอันตรายดานการ 
ปศุสัตว รวมถึงการใชยาสัตว 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

26. สำนักพัฒนาอาหารสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการ
ดานอาหารสัตว ความตองการโภชนะของ
สัตว คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว 
วัตถุดิบอาหารสัตว การนำวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและผลพลอยไดจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาใชเลี้ยงสัตว  
การพัฒนาสูตรอาหารสัตว การจัดการ
อาหารสัตว และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของกับ 
อาหารสัตว 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการ
ดานพืชอาหารสัตว การอนุรักษ การ
ปรับปรุงพันธุ การจัดการ การผลิต การ
ขยายพันธุ การใชประโยชน การถนอม 
การเก็บรักษา วิทยาการเมล็ดพันธุ และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับพืชอาหารสัตว 

(3) ทดสอบ สาธิต และถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารสัตว 

(4) ผลิตและขยายพันธุพชือาหารสัตวพันธุดี
สูเกษตรกร รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
ธรรมชาติ 

(5) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ 
การผลิตเสบียงสัตว การผลิตพันธุพืช
อาหารสตัว การผลติอาหารสัตว และ
การพัฒนาเครือขายเกษตรกร 

(6) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรอง
พันธุพืชอาหารสัตว คุณภาพเสบียงสัตว 
และเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

(7) ใหคำปรึกษาและแนะนำดานอาหารสัตว 
และการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสตัว ดิน น้ำ และปุย แก
เกษตรกร 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

31. สำนักพัฒนาอาหารสัตว 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการ

ดานอาหารสัตว ความตองการโภชนะของ
สัตว คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว 
วัตถุดิบอาหารสัตว การนำวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและผลพลอยไดจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาใชเลี้ยงสัตว การ
พัฒนาสูตรอาหารสัตว การจัดการอาหาร
สัตว พัฒนาระบบและรูปแบบการผลิต
อาหารสัตวอินทรีย และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
กับอาหารสัตว 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
วิชาการดานพืชอาหารสัตว การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ปรับปรุงพันธุ การจัดการ การผลิต การ
ขยายพันธุ การใชประโยชน การถนอม 
การเก็บรักษา วิทยาการเมล็ดพันธุ และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับพืชอาหารสัตว 

(3) ทดสอบ สาธิต และถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารสัตว 

(4) ผลิตและขยายพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีสู
เกษตรกร รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

(5) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การ
ผลิตเสบียงสัตว การผลิตพันธุพืชอาหาร
สัตว การผลิตอาหารสัตว และการ
พัฒนาเครือขายเกษตรกร 

(6) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และ
รับรองพันธุพืชอาหารสัตว คุณภาพ
เสบียงสัตว และเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

(7) ใหคำปรึกษาและแนะนำดานอาหารสัตว 
และการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว ดิน น้ำ และปุย แกเกษตรกร 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี เพิ่ม
ภารกิจการพัฒนาระบบและ
รูปแบบการผลิตอาหารสตัว
อินทรีย และความหลากหลาย
ทางชีวภาพดานพืชอาหารสัตว 
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กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรอืจัดใหมแลว หมายเหตุ 
ข.  ราชการบริหารสวนภูมภิาค 
1. สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต 
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4) กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว
อำเภอ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ข.  ราชการบริหารสวนภูมภิาค 
1. สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต 
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4) กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว
อำเภอ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยเพิ่ม
ความรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัด  
สวัสดิภาพสัตว  
 

2.  สำนักงานปศุสัตวอำเภอ 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

(3) ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม และ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

2.  สำนักงานปศุสัตวอำเภอ 
มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังตอไปน้ี 
(1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจำหนายเน้ือสัตว 
กฎหมายวาดวยการปองกันการ 
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(2) ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การ
ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว  

(3) ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม และ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ปรับปรุงอำนาจหนาท่ี โดยเพิ่ม
ความรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว  
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4. อัตรากำลังเจาหนาท่ี  
4.1 ใหสรุปกรอบอัตรากำลังเจาหนาที่ที ่ใชอยู ในปจจุบัน (ขาราชการ/พนักงานราชการ/

ลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราว และพนักงานจาง  
4.2 ใหแสดงแผนภูมิอัตรากำลังเฉพาะกอง/สำนักที่เกี่ยวของกับการขอปรับปรุงการแบงสวน

ราชการ พรอมทั้งรายละเอียดการจัดอัตรากำลังที ่ใชอยู ในปจจุบัน และอัตรากำลังที ่จะปรับปรุงให
สอดคลองกับการแบงสวนราชการภายในกรมใหม 

 

ตัวอยาง การเปรียบเทียบอัตรากำลังเจาหนาท่ีท่ีใชอยูในปจจุบันและท่ีขอปรับปรุงใหม 
ตารางสรุปกรอบอัตรากำลังเจาหนาท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน/ขอปรับปรุงใหม 

โครงสรางสวนราชการ อัตรากำลัง (คน  
ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 

ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม 
ก. ราชการบริหาร
สวนกลาง 

ก. ราชการบริหาร
สวนกลาง 

      

ผูบริหาร-ผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูบริหาร-ผูทรงคุณวุฒิ 6 6 - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน  
 

กลุมตรวจสอบภายใน  6 6 - - 4 4 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 6 6 - - 4 4 

 กลุมวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานการปศุสัตว 

- 4 - - - 2 

(1 สำนักงานเลขานุการกรม  
 

(1 สำนักงานเลขานุการกรม  30 30 4 4 29 27 

(2 กองการเจาหนาท่ี  
 

(2 กองการเจาหนาท่ี  53 53 3 3 18 18 

(3 กองคลัง  
 

(3 กองคลัง  63 63 6 6 22 22 

(4 กองความรวมมือดาน
การปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

(4 กองความรวมมือดาน
การปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

18 18 - - 9 9 

(5 สำนักกฎหมาย  
 

(5 สำนักกฎหมาย 17 17 1 1 11 11 

(6 สำนักพัฒนาพันธุสัตว  
 

(6 สำนักพัฒนาพันธุสัตว 303 301 411 411 766 766 

(7 กองแผนงาน 
 

(7 กองแผนงาน  24 24 1 1 29 29 

(8 สำนักพัฒนาอาหารสัตว  
 

(8 สำนักพัฒนาอาหารสัตว 218 218 109 109 277 277 
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โครงสรางสวนราชการ อัตรากำลัง (คน  
ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 

ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม ปจจุบัน ใหม 
(9 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(9 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

19 19 1 1 14 14 

(10 สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ 

(10 สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ 

101 101 15 15 168 168 

(11 สำนักควบคุม ปองกัน 
และบำบัดโรคสัตว 

(11 สำนักควบคุม ปองกัน 
และบำบัดโรคสัตว 

275 58 30 5 499 35 

 (12) กองสารวัตรและ
กักกัน 

- 209 - 20 - 437 

 (13) กองสวัสดิภาพสัตว
และสัตวแพทยบริการ 

- 22 - 5 - 27 

(12 สำนักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว 

(14 สำนักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว 

52 52 2 2 293 293 

(13 สำนักเทคโนโลยี  
ชีวภัณฑสัตว 

(15 สำนักเทคโนโลยี 
ชีวภัณฑสัตว 

85 85 78 78 3 3 

(14 สำนักเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

(16 สำนักเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

146 146 34 34 441 441 

(15 กองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว 

(17 กองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว 

74 48 13 5 141 29 

 (18 กอง งานพระราชดำริ
และกิจกรรมพิเศษ 

- 14 - 2 - 59 

 (19 กองผลิตภัณฑปศุสัตว - 20 - 19 - 53 
(16 สำนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 

(20 สำนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว 

109 76 5 5 322 297 

 (21  กองควบคุมอาหาร
และยาสัตว 

- 30 - - - 25 

(17-25 สำนักงานปศุสัตว
เขต 1 - 9 

(22-30 สำนักงานปศุสัตว
เขต 1 - 9 

427 418 74 61 440 440 

(26  สำนักงานปศุสัตว
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

(31  สำนักงานปศุสัตว
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

26 25 3 3 12 12 

ข. ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค 

ข.  ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค 

      

(1) สำนักงานปศุสัตว
จังหวัด (รวม 76 แหง  

(1 สำนักงานปศุสัตว
จังหวัด (รวม 76 แหง  

948 945 158 158 814 814 

(2)  สำน ักงานปศ ุส ั ตว
อำเภอ (รวม 878 แหง  

(2  สำนักงานปศุสัตว
อำเภอ (รวม 878 แหง  

1,688 1,684 - - 2,025 2,025 

รวม 4,697 4,697 948 948 6,341 6,341 
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5. ปริมาณงาน  
ใหแสดงวางานสำคัญ ๆ ที่มีอยูในปจจุบันไดแกงานอะไรบาง มีปริมาณงานมากนอยเพียงใด 

โดยใหแสดงสถิติปริมาณงานยอนหลัง 3 ป สำหรับงานใหมใหแสดงวาไดลงมือดำเนินการอะไรไปบางแลว
หรือไม อยางไร และใหแสดงประมาณการปริมาณงานลวงหนา 3 ป ตามงานท่ีจะพึงมีหรือเปาหมายของ
งานตามแผน (แบบฟอรม 3  

 

แบบฟอรม 3 : ตารางแสดงปริมาณงานยอนหลังและเปาหมายลวงหนา 
 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ ปริมาณงานยอนหลัง เปาหมายลวงหนา หมายเหตุ 
ป.... ป.... ป.... ป.... ป.... ป....  

ภาพรวมกรม 
 
 
 

         

สำนัก/กอง ... 
 
 
 

         

 
ตัวอยาง การจัดทำปริมาณงาน 
แบบฟอรม 3 : ตารางแสดงปริมาณงานยอนหลังและเปาหมายลวงหนา 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ปริมาณงานยอนหลัง ป 
2562 

เปาหมายลวงหนา หมายเหตุ 
ป 

2559 
ป 

2560 
ป 

2561 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
 

ภาพรวมกรม           
สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพดาน
การปศุสัตว 

จำนวนเกษตรกร
ไดรับการพัฒนา
และสงเสริมดาน
ปศุสัตว 

ราย 1,352 1,990 1,850 1,000 1,000 1,000 1,000  

พัฒนาปรับปรุง
พันธุสัตว 

จำนวนสัตว
พันธุดีที่ผลิตได 

ตัว 2,157,873 2,240,532 1,448,208 1,523,200 1,523,200 1,523,200 1,523,200  

พัฒนาอาหาร
สัตว 

จำนวนผลผลิต
พืชอาหารสัตว 

กิโล 
กรัม 

64,745,163 64,957,982 55,498,576 48,185,000 48,185,000 48,185,000 48,185,000  

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพดาน
ปศุสัตว 

ขึ้นทะเบียนพันธุ
สัตว อนุรักษ
พันธุพืชอาหาร
สัตวและ
ครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย 
ดานปศุสัตว 

สาย
พันธุ 

551 1,190 1,293 1,115 1,115 1,115 1,115  

เฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุม บำบัดและ
ชันสูตรโรคสัตว 

จำนวนสัตวที่
ไดรับบริการ
เสริมสราง
ภูมิคุมกันโรค
สัตว (Rabies) 

ตัว 980,198 1,205,632 1,704,644 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
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งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ปริมาณงานยอนหลัง ป 
2562 

เปาหมายลวงหนา หมายเหตุ 
ป 

2559 
ป 

2560 
ป 

2561 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
 

 ควบคุม
ประชากรสัตว 
โดยการผาตัด
ทำหมัน 

ตัว - - 131,442 35,000 35,000 35,000 35,000  

 ผลิตวัคซีน
ปองกันโรคสัตว 
(โดส/ซี.ซี.  

หนวย 164,715,650 193,544,445 228,973,675 226,721,910 226,721,910 226,721,910 226,721,910  

 จำนวนตัวอยาง
ที่ไดรับการ
ตรวจวิเคราะห
ชันสูตรโรคสัตว 

ตัว 
อยาง 

134,590 150,772 223,060 138,670 138,670 138,670 138,670  

 จำนวนสถาน
สงเคราะหสัตว
ที่ไดรับการจด
ทะเบียนตาม
กฎหมาย 

แหง - - - 130 130 130 130  

 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีเปนผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสรางและภารกิจของสวน
ราชการ/สวนราชการระดับต่ำกวากรมใหม 

ใหระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ที่เปนผลลัพธที่ไดจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสรางและ
ภารกิจของสวนราชการ/สวนราชการระดับต่ำกวากรมใหม โดยตองสะทอนประสิทธิภาพการขอปรับ
โครงสราง → เชน ต้ังกองใหมตามท่ีขอแลว ประเทศ/ประชาชน จะไดอะไร และตัวช้ีวัดท่ีกำหนดตองวัด
ไดเปนรูปธรรม ถาเปนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรชาติ เปาหมายควรสอดคลองหรือมากกวา 

7. คาใชจาย 
ใหแสดงรายละเอียดงบประมาณคาใชจายในปจจุบัน (ถามี และประมาณการคาใชจายใน

ปงบประมาณถัดไป (3 ปขางหนา เฉพาะสวนราชการท่ีขอปรับปรุง โดยจำแนกรายละเอียดงบประมาณ 
ตามงบรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น (แบบฟอรม 4  

แบบฟอรม 4 : กรอบคาใชจายลวงหนา 
แหลงเงิน งบประมาณปจจุบัน ประมาณการรายจายลวงหนา 

ป.... ป.... ป.... ป.... 
รวมทั้งสิ้น     
เงินงบประมาณ     
-งบบุคลากร     
-งบดำเนินงาน     
-งบลงทุน     
-งบเงินอุดหนุน     
-งบรายจายอ่ืน     
เงินนอกงบประมาณ     
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ตัวอยาง การจัดทำกรอบคาใชจายลวงหนา 
แบบฟอรม 4 : กรอบคาใชจายลวงหนา 

แหลงเงิน งบประมาณปจจุบัน ประมาณการรายจายลวงหนา 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รวมท้ังสิ้น 6,203,220,900 6,812,943,900 6,130,945,300  6,450,155,900 

เงินงบประมาณ 6,203,220,900 6,812,943,900  6,130,945,300  6,450,155,900  

- งบบุคลากร 3,348,046,300 3,340,159,800 3,529,025,100  3,728,645,000 

- งบดำเนินงาน 1,983,933,100 2,446,843,200  2,510,356,800  2,629,947,500  

- งบลงทุน 714,185,000  831,971,500  - - 

- งบเงินอุดหนุน 144,272,900  117,191,800  77,191,800  77,191,800  

- งบรายจายอ่ืน 12,783,600  76,777,600  14,371,600  14,371,600  

เงินนอก
งบประมาณ 

- - - - 

8. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
ใหเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สำหรับกรณีสวนราชการระดับต่ำกวากรม ใหเสนอ

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พรอมเหตุผลในการปรับปรุงกฎกระทรวง 

ตัวอยาง การจัดทำรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. .... 

 
หลักการ 

แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ….. 
 

เหตุผล 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการและอำนาจหนาที่ของกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจใหม และภารกิจที่เพิ่มขึ้น ใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
ของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป อันจะทำใหการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ฉบับท่ี ..  
พ.ศ. .... 

 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2543  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกกฎกระทรวงนี้ไว ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2557 
 
  ขอ 2  ใหกรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม 
การกำกับ การสงเสริม การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว 
รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพื่อใหมี
ปริมาณสัตวเพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความ
ปลอดภัยตอผู บริโภคและสิ ่งแวดลอม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยใหมีอำนาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี ้

(1 ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุ
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวย
โรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว  
(3 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว อาหาร

สัตว ชีวภัณฑและชีววัตถุสำหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตวและ
สินคาปศุสัตว และกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวของในดานการปศุสัตว เพื่อใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(4 ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ำเช้ือ เช้ือพันธุ พืชอาหารสัตว และเสบียงสัตว เพื่อการ
พัฒนาดานการปศุสัตว และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ เวชภัณฑ และชีววัตถุสำหรับสัตว เพื่อการควบคุมโรค
ระบาดสัตว 
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(5 ควบคุม ปองกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว 
และพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 

(6 สงเสริม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และบริหารจัดการการ
ประสานความรวมมือดานการปศุสัตวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(7 ดำเนินการอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดาน การปศุสัตว 
และปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการปศุสัตว 

(8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมหรือตามท่ี
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

ขอ 3  ใหแบงสวนราชการกรมปศุสัตว ดังตอไปนี ้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
(1 สำนักงานเลขานุการกรม 
(2 กองกฎหมาย  
(3 กองการเจาหนาท่ี  
(4 กองคลัง  
(5 สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว  
(6 กองควบคุมอาหารและยาสัตว  
(7 กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ  
(8 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
(9 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสั ตว 
(10 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  
(11 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  
(12 กองผลิตภัณฑปศุสัตว  
(13 กองแผนงาน  
(14 สำนักพัฒนาพันธุสัตว  
(15 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  
(16 สำนักพัฒนาอาหารสัตว  
(17 สำนักสงเสริมและพัฒนาการปศุ สัตว 
(18 กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ  
(19 กองสารวัตรและกักกัน 
(20 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(21 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  
(22-30 สำนักงานปศุสัตวเขต 1 – 9 
(31 สำนักงานปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
(1 สำนักงานปศุสัตวจังหวัด  
(2 สำนักงานปศุสัตวอำเภอตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด  
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  ขอ 4  ในกรมปศุสัตว ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทำหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอำนาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
(2 ป ฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 5  ในกรมปศุสัตว ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหนาท่ีหลักในการพัฒนาการ
บริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอำนาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

(2  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3 ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง

ตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม 
(4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 6  ในกรมปศุสัตว ใหมีกลุมวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว เพื่อทำหนาท่ีหลักใน
การขับเคลื่อนการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
คุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประเมินทางวิชาการ ความตองการพัฒนานวัตกรรมดาน
การปศุสัตว เพื่อเสนอแนะนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผนยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม
ดานการปศุสัตว รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมดานการปศสัุตว
ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ีวางไว 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและออกแบบระบบงานเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว รวมถึงการพัฒนา สงเสริมและเตรียมพรอม
ความสามารถบุคลากรนักวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(3  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมดานการปศุสัตว รวมถึงการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐสู
เชิงพาณิชย 

(4  สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว 

(5  ใหบริการ สงเสริม ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการปศสัุตว 
สูเกษตรกร ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของ 
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(6  ศึกษา วิเคราะห กำหนดรูปแบบและวิธ ีการบริหารทรัพยสินทางปญญาท่ี
เกี ่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียที ่เกี ่ยวของทั ้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

(7  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
 
  ขอ 7  สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1 ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  
(2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานชวยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม  
(3 ประสานราชการกับสำนักงานปศุสัตวเขต สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัด และสำนักงานปศุสัตวอำเภอ 
(4 วางแผน สำรวจ และออกแบบการกอสราง ควบคุมการกอสราง และบำรุงรักษา  
(5 ดำเนินการดานพิธีการ งานประชาสัมพันธและเผยแพร กิจกรรม ความกาวหนา

และผลงานของกรม   
(6 ดำเนินงานอื่นใดท่ีมิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของสวนราชการใดของกรม  
(7 ปฏิบัติงานรวมกับห รือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 8  กองกฎหมาย มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุ สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนาย
เนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ที่อยูในความรับผิดชอบ
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2  ใหคำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการดานกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและตางประเทศ 

(3  ดำเนินการเกี ่ยวกับกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(4  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 9  กองการเจาหนาท่ี มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสรางวินัย และการ

รักษาระบบคุณธรรม 
(2 ดำเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และการจัดการ

ความรู 
(3 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 10  กองคลัง มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริห ารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานท่ี และยานพาหนะของกรม 

(2 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 11  สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีการเฝาระวัง ควบคุม 
ปองกัน และกำจัดโรค รวมถึงภัยท่ีคุกคามสุขภาพสัตว 

(3  กำหนด และพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ หลักเกณฑ รูปแบบและกลไกใน
การเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และกำจัดโรค รวมถึงภัยท่ีคุกคามสุขภาพสัตว 

(4  ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และกำจัด
โรค รวมถึงภัยที ่คุกคามสุขภาพสัตว ใหแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูประกอบการและเกษตรกร 

(5  ประสานงานและสนับสนุน เครือขายการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และกำจัดโรค 
รวมถึงภัยท่ีคุกคามสุขภาพสัตว 

(6  ดำเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน และ
กำจัดโรค รวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพสัตว ตลอดจนการเตือนภัยโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพสัตว ใหแก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการและเกษตรกร 

(7  เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศดานสุขภาพสัตว โดยศึกษา คนหา รวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห พยากรณ รายงานขอมูลและสารสนเทศดานสุขภาพสัตว รวมถึงประสานงาน การเฝา
ระวัง ควบคุม ปองกัน กำจัดโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพสัตว ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(8  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 12  กองควบคุมอาหารและยาสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย

วัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวของกับการปศุสัตว กฎหมายวาดวยยาท่ีเกี่ยวของกับยาสัตว กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอตกลงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานคุณภาพอาหาร
สัตว อาหารสัตวผสมยา และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(3  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
และคุณภาพอาหารสัตว อาหารสัตวผสมยา และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(4  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการ
พยากรณและเตือนภัยดานความปลอดภัย คุณภาพ สุขอนามัย ของอาหารสัตว อาหารสัตวผสมยา และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว  

(5  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาดานการปศุสัตว รวมท้ัง
เปนศูนยเช้ือด้ือยาดานการปศุสัตวของประเทศ 

(6  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบการใหบริการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสและ
เช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(7  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานอาหารสัตว อาหารสัตวผสมยา และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว รวมถึงการใชยาสัตว 

(8  ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 13  กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 ศึกษา วิเคราะห และวิจัย มาตรการ กฎ ระเบียบ ขอตกลง และขอมูลสารสนเทศ
ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

(2 กำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความรวมมือ 
ทาที และความตกลงดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

(3 บริหารจัดการเกี่ยวกับความรวมมือ การเจรจา การทำความตกลง ดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองคกรระหวางประเทศ 

(4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธของกรม  
(5 ประ สานงานและใหคำแนะนำในการดำเนินงานดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
(6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 14  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ศึกษา วิเคราะห แผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน บริหารจัดการดำเนินการดานการปศุสัตว เพื ่อสนองงานโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราช
ประสงค โครงการในพระราชานุเคราะห ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา กำหนดเทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินการดานการ
ปศุสัตวท่ีสอดคลองกับโครงการและเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี และถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีโครงการ รวมถึงขยายผลการดำเนินการไปสูประชาชนในพื้นท่ีอื่นท่ัวประเทศ 

(3  ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำแผนแมบท แผนยุทธศาสตรและแผนงาน รวมถึง
บริหารจัดการและดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และโครงการ
บนเขตพื้นท่ีสูง พื้นท่ีเฉพาะ 

(4  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการดานการปศุสัตวในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตาม
พระราชประสงค โครงการในพระราชานุเคราะห 

(5  สงเสริม ถายทอด และพัฒนาความรูแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหแกบุคลากรของหนวยงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว
สำหรับเกษตรกร เด็กและเยาวชน 

(6  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 15 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(2 ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และ
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

(3 ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิธีและระบบ
การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และวัตถุอันตรายดาน
การปศุสัตว ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(4 ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และประเมินความสามารถหองปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(5 เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานคุณภาพและความปลอดภัย
สินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(6 ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานการตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 

(7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 16 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1 ศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑและสารทดสอบโรคชนิด ตาง ๆ 

สำหรับสัตว 
(2 ผลิตและจัดหาชีวภัณฑและสารทดสอบโรคตาง ๆ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
(3 ติดตามและประเมินผลคุณภาพชีว ภัณฑสัตว เพื ่อนำมาแกไขและปรับปรุง

คุณภาพใหไดมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง 
(4 ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตชีวภัณฑสัตว  
(5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 17  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1  ศึกษา คนควา และวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุสัตว การผลิต
สัตวพันธุดี และการแกไขปญหาการสืบพันธุ 

(2  ทดสอบพันธุ  ประเมินพันธุกรรม พัฒนา ผลิตและกระจายพันธุโดยวิธีเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

(3  กำหนดมาตรฐาน ควบคุม กำกับ และดูแล การปฏิบัติงานผสมเทียม งานดานสูติศาสตร 
เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ และงานยายฝากตัวออน 

(4  กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน ศูนยผลิตน้ำเช้ือและตัวออน 
(5  อนุรักษ พัฒนา รวบรวม และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวพันธุดี 

สัตวพื ้นเมือง สัตวหายาก และสัตวใกลสูญพันธุ  โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพและธนาคารพันธุกรรมสัตว 
(animal genetic bank)  

(6  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหองปฏิบัติการเทคโนยีชีวภาพทางสัตว 
หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลและอณูนิติวิทยาศาสตรทางสัตว หองปฏิบัติการน้ำเช้ือ หองปฏิบัติการตัวออน
และเซลลสัตว และหองปฏิบัติการวินิจฉัยดานความสมบูรณพันธุสัตว เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศสำหรับ
การพัฒนาปรับปรุงการผลิตสัตวพันธุดี และการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

(7  เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานพันธุประวัติ ลักษณะทาง
ผลผลิต ลักษณะความสมบูรณ และลักษณะอื่น ๆ และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อการจัดการ
ระบบการเล้ียง การผลิต การปรับปรุง และกระจายพันธุสัตวของประเทศ 

(8  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตว 
(9  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 18  กองผลิตภัณฑปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการแปรรูปและผลิตภัณฑปศุสัตว 
(2  ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงานการสงเสริมและ

การวิจัย ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑปศุสัตว 
(3  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดความรู และเทคโนโลยีดานการแปรรูป

ผลิตภัณฑปศุสัตว ใหแกเกษตรกร ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของ 
(4  สงเสริมและสนับสนนุการแปรรูปและผลิตภัณฑปศุสัตว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ท้ังดานการผลิตและการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
(5  ดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล การศึกษาคนควาวิจัย 

เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวเล้ียงเพื่อการบริโภค 
(6  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 19  กองแผนงาน มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1 ศึกษาและวิเคราะหเพื ่อพ ัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณ ระบบการติดตาม การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม 

(2 ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของ
กรม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป และจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปของกรม 

(3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของกรม  
(4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ขอ 20  สำนักพัฒนาพันธุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุสัตวและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว และสรางสัตวพันธุดีที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและระบบการผลิตสัตวของเกษตรกร 
(3  ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว การจัดการฟารม การ

ทดสอบพันธุสัตว และกระจายสัตวพันธุดีใหเกษตรกร 
(4  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบและรูปแบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
(5  ศึกษา วิเคราะห วิจัย อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนอยางยั ่งยืนจากแหลง

พันธุกรรมสัตวพื้นเมือง สัตวเลี้ยง สัตวหายาก สัตวใกลสูญพันธุ ทั้งที่เลี้ยงอยูในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตว
นอกถ่ิน 

(6  กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะประจำพันธุ และคุณลักษณะทางพันธุกรรมสัตว 
เพื่อตรวจสอบ รับรองและคุมครองพันธุสัตว 
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(7  ศึกษา วิเคราะห และวิจัยการปศุสัตวเพื ่อความมั ่นคงทางอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนำไปสูการปศุสัตวอัจฉริยะ และการดำเนินการตามพันธกรณีท่ีเกี่ยวของ 

(8  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสัตวพันธุดี และการ
ผลิตปศุสัตวอินทรียแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(9  บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว ในการอนุวัติการตาม
พันธกรณีอันเนื่องมาจากความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(10  ปฏิบัติงานรวมกับหรือใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 21 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว 
กฎหมาย ระเบียบ และขอตกลงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคาปศุสัตว ฟารม
ปศุสัตว โรงฆาสัตว ส่ิงแวดลอมปศุสัตว และกระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(3  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพและใหการรับรองคุณภาพ
สินคาปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตว และตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

(4  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

(5  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 22  สำนักพัฒนาอาหารสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(1  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการดานอาหารสัตว ความตองการโภชนะ
ของสัตว คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว การนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและผล
พลอยไดจากภาคอุตสาหกรรมมาใชเล้ียงสัตว การพัฒนาสูตรอาหารสัตว การจัดการอาหารสัตว พัฒนา
ระบบและรูปแบบการผลิตอาหารสัตวอินทรีย และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอาหารสัตว 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการดานพืชอาหารสัตว การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ การจัดการ การผลิต การขยายพันธุ การใชประโยชน การถนอม 
การเก็บรักษา วิทยาการเมล็ดพันธุ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพืชอาหารสัตว 

(3  ทดสอบ สาธิต และถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว 
(4  ผลิตและขยายพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีสูเกษตรกร รวมท้ังผลิตเสบียงสัตว เพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
(5  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว การผลิตพันธุพืชอาหาร

สัตว การผลิตอาหารสัตว และการพัฒนาเครือขายเกษตรกร 
(6  กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองพันธุพืชอาหารสัตว คุณภาพเสบียงสัตว 

และเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 
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(7  ใหคำปรึกษาและแนะนำดานอาหารสัตว และการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว ดิน น้ำ และปุย แกเกษตรกร 

(8  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
  ขอ 23  กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1  ศึกษา วิเคราะห วิจัย บริหารจัดการ สงเสริม และพัฒนาระบบการผลิตปศุสตัว 
รวมถึงแหลงทุนท่ีสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงครบวงจรตลอดหวงโซอุปทาน  

(2  ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงานการสงเสริมและ
การวิจัย ดานการ กำหนดยุทธศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับพื้นท่ี 

(3  ศึกษา วิเคราะห วิจัย กำหนดรูปแบบ และพัฒนาวิธีการถายทอดเทคโนโลยีดาน
การปศุสัตวท่ีเหมาะสมแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขายปศุสัตว  ผูประกอบการและผูท่ีเกี่ยวของ 

(4  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ดำเนินการดานประชาสัมพันธ การผลิตสื่อและ
โสตทัศนูปกรณ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธดานการปศุสัตว 

(5  ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เศรษฐกิจการปศุสัตว ดานการผลิตและความตองทาง
การตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงดานอาหาร 

(6  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการดาน
ปศุสัตว เพื่อสรางความโปรงใสและเกิดความสมดุลของระบบการผลิตปศุสัตว 

(7  ดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดานการปศุสัตว 
(8  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอน

ของเกษตรกรดานการปศุสัตว 
(9  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 

ขอ 24  กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยชาง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(2  ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา สงเสริม และถายทอดระบบการรักษาพยาบาลสัตว ท่ี

ไดมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย  
(3  ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา สงเสริม และถายทอดระบบสวัสดิภาพสัตว เพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานสากล  
(4  ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และสงเสริมระบบมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว  
(5  ศึกษา คนควา และพัฒนาดานเภสัชวิทยา เพื่อการผลิตยา เวชภัณฑ สำหรับการ

รักษาพยาบาลสัตวในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(6  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 25  กองสารวัตรและกักกัน มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1  ดำเนินการบังคับใชกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทย 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพยากรณ
ความเสี่ยงและผลกระทบตอการละเมิดกฎหมาย แนวโนมโรคระบาดสัตวและความปลอดภัยทางดาน
อาหาร รวมถึงการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย การเชื ่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(3  ศึกษา ว ิ เคราะห   ว ิจ ัยและพัฒนาระบบการบังค ับใช กฎหมายเพ ื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแล ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบ 

(4  ใหคำปรึกษา แนะนำ ฝกอบรมวิธีปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย ใหแก
บุคลากรของกรมปศุสัตว และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 26  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม  
(2 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกา รส่ือสารของกรม 
(3 ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือขาย รวมทั้งใหคำปรึกษา 

แนะนำ ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีดานสารสนเทศของกรม 
(4 ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลทางสถิติ และจัดทำรายงานดานการปศุสัตว  
(5 เปนศูนยกลางใหบริการขอมูลขาวสารแ ละสารสนเทศดานการปศุสัตว 
(6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 27  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและเตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โรคที่เปนปญหาตอสุขภาพสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ำ และการตรวจสอบ
ชีววัตถุสำหรับสัตว ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(2 ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของชีววัตถุสำหรับสัตวใหเปนไปตา ม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

(3 วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว รวมท้ังผลิตชีวสารตนแบบ เพื่อใชในการทดสอบและ
ปองกันโรค 
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(4 ดำเน ินการพ ัฒนาระบบคุณภาพหองปฏ ิบ ัต ิการช ันส ูตรโรคส ัตว และ
หองปฏิบัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเปนหองปฏิบัติการอางอิง
ดานการชันสูตรโรคสัตวและการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(5 อนุรักษ ศึกษา และ ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ
จุลินทรีย ปรสิต และชีววัตถุสำหรับสัตว 

(6 เปนศูนยให บร ิการขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานระบาดวิทยาทาง
หองปฏิบัติการสุขภาพสัตวและดานชีววัตถุสำหรับสัตว 

(7  ใหคำปรึกษา แนะนำ และถายทอดเทคโนโลยีดานโรคที่เปนปญหาตอสุขภาพสัตว 
และดานการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว 

(8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 28  สำนักงานปศุสัตวเขต 1 - 9 มีอำนาจหนาท่ีในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(1 ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนางานดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสัตว การ
ควบคุม การปองกัน การบำบัดโรคสัตว การชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 

(2 ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนางานดานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสิ นคา
ปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการปศุสัตว 

(3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานดานการผลิตสัตว 
อาหารสัตว สุขภาพสัตว และสุขอนามัยสัตว 

(4 จัดทำแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนดานการปศุสัตว 
ในระดับเขตและระดับจังหวัด 

(5 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคำปรึกษา แนะนำ และกำกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการ
บำรุงพันธุ สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว 
กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวา
ดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

(6 เปนศูนยการศึกษาเกี ่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตว 
และการใหบริการสุขภาพสัตว 

(7 เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานการปศุสัตวและเศรษฐกิจ
ปศุสัตว 

(8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ขอ 29  สำนักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหนาที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 

(1 ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุ
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวย
โรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมดาน
การปศุสัตว 

(3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย พั ฒนา ประยุกต สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4 กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตวใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 

(5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 30  สำนักงานปศุสัตวจังหวัด มีอำนาจหนาท่ีในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(1 ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุ
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวย
โรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภา พสัตว การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมดาน
การปศุสัตว 

(3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการดานการปศุสัตว 

(4 กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว
อำเภอ 

(5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือส นับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ 31  สำนักงานปศุสัตวอำเภอ มีอำนาจหนาท่ีในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(1 ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบำรุงพันธุ
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวย
โรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว กฎหมายวาดวยการปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว การผสมเทียม สุขอน ามัย และสิ่งแวดลอมดาน
การปศุสัตว 
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(3 ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว  
(4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันท่ี..................................พ.ศ. ........... 
 
 

                                                                           (......................................................  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
9. กรณีการจัดต้ังหนวยงานใหมในตางประเทศ  

ใหสวนราชการช้ีแจงเหตุผลความจำเปนประกอบการขอจัดต้ังเพิ่มเติม เชน ความสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ ทาที/กฎระเบียบของประเทศเจาภาพ มีภารกิจ ท่ี
ชัดเจน/ไมซ้ำซอนกับหนวยงานเดิม การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพอื่นไมสามารถดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคากวา (หลักเกณฑการพิจารณาจัดต้ังสำนักงานใหมในตางประเทศ  
 
10. รายละเอียดอื่น ๆ  

ใหระบุรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเห็นวาเกี่ยวของและจำเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณา หรือท่ีเปน
ประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน ควรมีการศึกษาโครงสราง/บทบาทของหนวยงานใน
ตางประเทศ เพื่อใหเห็นวาประเทศอื่น หนวยงานที่ทำหนาที่เชนเดียวกับเรา มีโครงสราง และบทบาท
หนาท่ีอยางไร 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 
การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานนั้น มีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกัน นอกจากผู้ปฏิบัติงานยังต้องเป็นผู้รอบรู้ 
ใน กฎ ระเบียบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหาร 
และบุคลากรภายในหน่วยงานอีกด้วย  และยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข ได้ดังต่อไปน้ี 

 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

1. ในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ จะต้องดำเนินการทบทวนบทบาท ภารกิจของส่วน
ราชการ โดยจะต้องแสดงใน 3 ส่วนสำคัญ คือ  

1) พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกรม 
- กำหนด Value Proposition ของกรม → กรมจะสร้างอะไรให้กับประเทศ และจะ

ตอบสนองประชาชนได้อย่างไร 
- แสดงให้เห็นว่า Value Proposition สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน 

2) พิจารณาความซำ้ซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
- แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากรมแบ่งภารกิจหลักออกเป็นกี่ด้าน 
- แสดง Value Chain ของแต่ละภารกิจ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน 
- ภารกิจใดลักษณะใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่น ควรมีภาพที่แสดงให้เห็นขอบเขต หรือ

บทบาทการดำเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น งานส่งเสริม งานตรวจสอบ 
3) ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยส่วนราชการ 

- วิเคราะห์บทบาทในแต่ละภารกิจ → Policy/Regulator/Facilitator/Operator 
- วิเคราะห์งานถ่ายโอน/การ share service/การเป็นหน่วยงานรูปแบบอื่น – Social 

Enterprise/SDU/PO 
นอกจากน้ี ยังต้องวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นของการขอปรับปรุงโครงสร้างที่ชัดเจน ว่ามี

ความสอดคล้องของภารกิจหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง อย่างไรบ้าง รวมทั้งการวิเคราะห์ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน ปัญหาการดำเนินงานหรือการบริหารงานของหน่วยงานอัน
เนื่องมาจากโครงสร้างส่วนราชการเดิมไม่เหมาะสม  รวมถึงการเตรียมพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานดำเนินการวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ อาจส่งผลต่อการพิจารณา
ข้อเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการได้   

ดังนั้น ในการทบทวนบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการวิเคราะห์
อย่างละเอียดรอบครอบ โดยต้องอาศัยความร่วมมือและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมา



76 
 

ประกอบการวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างครบถ้วนในทุกมิติ  

2. ในกระบวนการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากกลุ่มภารกิจด้านการผลิต คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
ก.พ.ร. ตามลำดับ ซึ่งในการจัดการประชุมของแต่ละคณะอาจจะมีความล่าช้า ไม่เป็นตามกำหนด  ทำให้
กรมปศุสัตว์ต้องรอผลการพิจารณา เพื่อที่จะสามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างตามแผนได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการตามบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะต้องติดตามและประสานงานกับสำนักพัฒนาระบบ
บริหาร สป.กษ. ที่รับผิดชอบในการจัดประชุมกลุ่มภารกิจด้านการผลิต คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แล้ว
นำมารายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้กรมปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

3. เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลการปรับปรุงโครงสร้างของ
กรมปศุสัตว์ ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง รวมทั้งระบบงานต่าง ๆ 
อาจทำให้การนำเสนอข้อมูลและเหตุผลในการขอปรับโครงสร้างของส่วนราชการต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม มีความคลาดเคลื่อนและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกรมปศุสัตว์ จึง
อาจส่งผลให้การพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.ฯ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม มีความเห็นไม่สนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตวใ์นบางภารกิจได้  

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ ควรเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานที่มีการจัดตั้งใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทราบถึง
การปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเหตุผลความจำเป็นที่มีต้องการ
ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกรมปศุสัตว ์

4. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานบางคนยังมีความไม่เข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับ
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกรม รวมทั้งบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง ซึ่ง
อาจทำให้การจัดทำข้อมูลของหน่วยงานมีความคาดเคลื่อน และส่งผลต่อการจัดทำคำชี้แจงประกอบการ
แบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ มีความล่าช้า ไม่สามารถเสร็จตามระยะเวลาที ่กำหนดได้ 
เนื่องจากต้องมีการปรับแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะต้องสื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกรม
ปศุสัตว์ ในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกรม ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้มี

ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. การทบทวนบทบาท ภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ จะต้องเชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที ่ตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ 
ตลอดจนมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ได้กำหนดขึ้น รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมดำเนินการ ซึ่งอาจแต่งตั้งเป็นทีมงานหรือคณะทำงาน
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว ์   

2. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานหรือคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการของกรมปศุสัตว์ ต้องอาศัยกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเหมาะสม ควรเลือก
บุคลากรที่เข้าใจภารกิจของหน่วยงานและมองภาพรวมของกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี และต้องมีลักษณะ
ที่เหมาะสมดังนี้ คือ เป็นบุคลากรที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน ก็
จะทำให้การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตวบ์รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น เพราะความรู้ของบุคลากรในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอต่อการทบทวนบทบาท ภารกิจ
และการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ
ภายในของกรมปศุสัตว์ โดยบุคลากรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความท้าทาย เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการรองรับบทบาท ภารกิจ
ในอนาคต ซึ่งการสร้างองค์ความรู้ในขั้นนี้มักจะถูกละเลย โดยจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของ
บุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

4. สร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรและทีมงานในการนำพากรมปศุสัตว์ไปสู่ความสำเร็จ โดย
ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำความเข้าใจหลักการ บทบาท ภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์ให้ถ่องแท้ และวางเป็นฐานสำคัญในการออกแบบกระบวนงาน ระบบและโครงสร้าง
องค์การต่อไป ฉะนั้นในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนงาน ระบบและโครงสร้างขององค์การ จะต้องมีการ
สื่อสารทำความเข้าใจถึงหลักการดังกล่าวให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับบทบาท ภารกิจและ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปในทิศทางหรือกรอบแนวทางที่มุ่ง
ไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ภาพของกรมปศุสัตว์ที่ทุกคนต้องการ 

5. สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่บุคลากรหรือทีมงานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์  โดยต้องเริ ่มจากการที ่กรมปศุสัตว์กำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการพิจารณาผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับบุคลากรหรือทีมงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมการหรือคณะทำงาน ส่วนการจะจัดสรรสิ่งจูงใจให้อย่างไรนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อกำหนดต่าง ๆ และนโยบายของผู้บริหาร เช่น การให้ผลงานความสำเร็จจากการจัดทำคำชี ้แจง
ประกอบการแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคลากรที่เข้ารว่ม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ซึ่งจะได้เป็นขวัญและกำลังใจของบุคลากรในการทำงานต่อไป 
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