
1 

 

 

สํานักกฎหมาย 
ผลผลิต  พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 

กิจกรรม  พัฒนาอาหารสัตว 

 
1.  หลักการและเหตุผล : 

 เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจหลักของกรมปศุสัตวในดานปองกันโรคระบาดสัตวดานคุณภาพ มาตรฐาน และดานการผลิตปศุสัตว โดยบังคับใชกฎหมายดวยความ

เสมอภาคและเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการคุมครองผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ 

 

2. วัตถุประสงค : 

1.  พัฒนากฎหมายดานการปศุสัตวใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

2.  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 

3.   พัฒนาบุคลากรดานการปศุสัตวใหมีความรูดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท้ังภายในและตางประเทศ 

4.   ใหบริการและใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และคดีปกครอง รวมถึงความรับผิดทางละเมิด แกหนวยงานและบุคลากรภายในกรมปศุสัตว 

 
3. ผลผลิต  (Output)  ระดับกิจกรรม 

- กฎหมายของกรมปศุสัตวไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว 

- ไดรับการชําระหนี้ 

- การปฏิบัติงานไมมีขอผิดพลาด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ดําเนินคดีปกครองไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือศาลกําหนด  

- แจงและติดตามใหผูเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล หรือมาตรการบังคับทางปกครอง  

- ใหความเห็นทางกฎหมายไดอยางถูกตอง ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกรมปศุสัตวกําหนด  
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4.  ผลลัพธ (Outcome)  ระดับกิจกรรม 
- ความสําเร็จของการเรงรัดหนี้สิน 

- การบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

- ทางราชการไมเกิดความเสียหาย. 

- กรมปศุสัตวดําเนินการทางปกครองไดถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  

- กรมปศุสัตวดําเนินการไดตามคําพิพากษาหรือมาตรการบังคับทางปกครอง  

 

5.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  (KPI) 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินคดีปกครอง และการตรวจสอบสํานวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ท่ีสํานักกฎหมายเสนอความเห็น  ตอผูมีอํานาจ

พิจารณาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของกรมปศุสัตว 

3. ระดับความสําเร็จของการเรงรัดหนี้สินของกรมปศุสัตว/และการบังคับใชกฎหมาย 

4. รอยละของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตว มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับขอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอเจาหนาท่ีและกระบวนการใหบริการของหนวยงาน 

 
6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดของสํานักกฎหมาย ดําเนินการโดยแบงกลุมงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 6.1. การดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมปศุสัตว ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหกฎหมายรายฉบับ (ดําเนินการรวมกับ กอง/สํานัก ตาง ๆ ท่ีดูแลรับผิดชอบกฎหมายของกรมปศุสัตว) และสรุปรายชื่อกฎหมายท่ีจะ

ดําเนินการพัฒนาเปนแผนพัฒนากฎหมายของกรมปศุสัตว เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือบรรจุเปนแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตร    และสหกรณและกระทรวงนั้น ๆ 

นําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือบรรจุเปนแผนพัฒนากฎหมายแหงชาติตอไป 

  (2) ยกรางกฎหมายแตละฉบับ ท่ีไดรับบรรจุเปนแผนพัฒนากฎหมายขอกระทรวงเกษตรและสหกรณใหแลวเสร็จในรูปของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมปศุสัตว 

  (3) รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย (Focus group) เชน การจัดสัมมนาประชาวิจารณ หรือการเผยแพรขอมูลผานระบบเว็บไซต เปนตน 

  (4) นําเสนอรางกฎหมายท่ียกรางเสร็จและผานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือ ผูอยูใตการบังคับกฎหมายแลวเขารับการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง หรือความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจาสังกัด 



3 

 

 

  (5) เสนอรางกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ ฯ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแลว     ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนการยก

รางกฎหมายตอไป 

 

 6.2 การดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ และรางกฎกระทรวง ท่ีมิไดเสนอเปนแผนพัฒนากฎหมาย ของกรมปศุสัตว ดังนี้ 
  (1) รับเรื่องจากกอง/สํานัก ตาง ๆ ท่ีเสนอใหแกไขปรับปรุง หรือยกรางพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง   

   (2) ตรวจพิจารณาหรือยกรางพระราชบัญญัติ หรือรางกฎกระทรวง 

  (3) หากเปนรางพระราชบัญญัติ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย (Focus group) เชน การจัดสัมมนาประชาวิจารณ หรือ

การเผยแพรขอมูลผานระบบเว็บไซตดวย 

  (4) จัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง 

  (5) จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง 

  (6) จัดทําตารางเปรียบเทียบในกรณีแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง ท่ีมีอยูแลว 

  (7) เสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางกฎกระทรวงท่ีตรวจพิจารณาหรือยกรางเสร็จแลว  พรอมท้ังคําชี้แจงความจําเปน สาระสําคัญและตารางเปรียบเทียบของราง

พระราชบัญญัติหรือรางกฎกระทรวงเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณานําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

  (8) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรางใหสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมพิจารณา   ใหความเห็นกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีมติ 

  - ใหทบทวนรางอีกครั้ง ตองดําเนินการปรังปรุงแกไขรางตามมติคณะรัฐมนตรี เสร็จแลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

  - อนุมัติในหลักการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงรางใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย 

  (9) ในการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองรวมประชุมชี้แจงในข้ันตอนการตรวจพิจารณารางของคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย 

  (10) เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จจะสงรางท่ีผานการตรวจพิจารณาแลวใหกรม ฯ แจงยืนยันใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

  (11) เม่ือกรม ฯ แจงยืนยันใหความเห็นชอบกับรางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะสงรางในสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว 

  - หากเปนรางพระบัญญัติ จะสงใหสภา ฯ พิจารณาตอไป 

  - หากเปนรางกฎกระทรวง จะสงใหกระทรวง ฯ พิจารณาลงนามตลอดจนวัน เดือน ป พ.ศ.   และฉบับท่ี ของกฎกระทรวงนั้น 
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  (12) พระราชบัญญัติท่ีสภา ฯ เห็นชอบแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลา ฯ และเม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยแลว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  (13) กฎกระทรวงท่ีกระทรวง ฯ ลงนามแลว ตองสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  (14) เม่ือพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ตองแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 6.3 การดําเนินการยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  (1) รับเรื่องจากกกอง/สํานัก ตาง ๆ ท่ีเสนอใหแกไขปรับปรุง หรือยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  (2) ตรวจพิจารณาหรือยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  (3) เสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตรวจพิจารณาหรือยกรางเสร็จแลว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาลงนาม 

  (4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีกระทรวง ฯ ลงนามแลวตองสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  (5) เม่ือประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ตองแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 6.4 การดําเนินการยกรางระเบียบ ประกาศ และคําส่ังของกรมปศุสัตว 
  (1) รับเรื่องจากกอง/สํานัก ตาง ๆ ท่ีเสนอใหแกไขปรับปรุง หรือยกรางระเบียบ ประกาศ  หรือคําสั่งของกรมปศุสัตว 

  (2) ตรวจพิจารณาหรือยกรางระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง 

  (3) เสนอรางระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีตรวจพิจารณาหรือยกรางเสร็จแลว ใหกรมปศุสัตวพิจารณาลงนาม 

  (4) ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีกรม ฯ ลงนามแลว บางฉบับตองสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  (5) เม่ือระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ตองแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 6.5 การดําเนินการตอบขอหารือเกี่ยวกับ 
  (1) กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว และอนุบัญญัติ 

  (2) กฎหมายวาดวยบํารุงพันธุสัตว และอนุบัญญัติ 

  (3) กฎหมายวาดวยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว และอนุบัญญัติ 

  (4) กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และอนุบัญญัติ 

  (5) กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา และอนุบัญญัติ 
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  (6) กฎหมายวาดวยควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว และอนุบัญญัติ 

  (7) กฎหมายวาดวยปองกันการทารุณกรรมการและการจัดสวัสดิภาพสัตว และอนุบัญญัติ 

  (8) กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปนตน 

       (8.1) รับฟงเรื่องจากกอง/สํานัก ตาง ๆ ท่ีขอหารือ 

       (8.2) พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือตอบขอหารือ 

       (8.3) สงเรื่องเดิมคืนเจาของเรื่อง  

 
6.6 การดําเนินการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ดังนี้ 

(1)  เม่ือไดรับคําสั่งกรมปศุสัตว  แตงตั้งใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง เรื่องหนึ่งเรื่องใด 

(2)  ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 

(3)  สรุปสํานวนการสอบสวนใหกรมฯ พิจารณา 

(4)  สงเรื่องใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีกรมฯ สั่งการตอไป 

 

6.7 การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี   
(1)   กรณีกรมปศุสัตวไดรับความเสียหาย  

(2)  เจาหนาท่ีตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ  

(3)  เม่ือหัวหนาหนวยงานรับรายงานแลว เห็นวาการกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 

3.1  เสนออธิบดีกรมปศุสัตว (หรือผูรับมอบอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

3.2  คณะกรรมการฯ สอบปากคําผูท่ีเก่ียวของและรวบรวมพยานหลักฐาน พรอมสรุปสํานวนและความเห็นเสนอตอผูแตงตั้งเก่ียวกับผูตองรับผิดและจํานวน

คาสินไหมทดแทนท่ีผูนั้นตองชดใช 

3.3  กรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหกรมปศุสัตวไดรับความเสียหาย เจาหนาท่ี

ตองรับผิดตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
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3.4  กรณีท่ีความเสียหายไมไดเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาท่ีไมตองรับผิด 

(4)  สํานักกฎหมาย (เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ) สรุปความเห็นเสนอกรมฯ และรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังพิจารณา  

4.1 ถาความเสียหายเกิดข้ึนกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐจากสาเหตุท่ัวไป (เชน อุบัติเหตุ เพลิงไหม ทรัพยสินเสียหายหรือสูญหาย) ซ่ึงมิไดมีสาเหตุจาก

การทุจริต สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 500,000 บาท หนวยงานของรัฐไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ อยูในอํานาจของ

หัวหนาสวนราชการพิจารณา (มีคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใชคาเสียหาย หรือพิจารณายุติเรื่อง) และรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามแบบท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน   

4.2  ความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงานของรัฐซ่ึงมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการท่ีเงินขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ (เชน  การไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเงินการคลัง การจัดซ้ือ

จัดจาง ไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เปนตน) สําหรับสวนราชการคาเสียหายครั้งละไมเกิน 200,000 บาท หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องให

กระทรวงการคลังตรวจสอบ อยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการพิจารณา (มีคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใชคาเสียหาย หรือพิจารณายุติเรื่อง) และ

รายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน   

(5)  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว ใหมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจงคําสั่งใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

 

6.8 การดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง  
ข้ันตอน การดําเนินการฟองคดีปกครอง กรณีท่ีกรมปศุสัตว เปนผูฟองคดี 
(1) สํานักกฎหมาย รับเรื่องพรอมตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน วาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครอง หรือไม โดยตรวจสอบดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบวา เปนคดีพิพาทท่ีมีคูกรณีอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐท่ีเรียกวา “หนวยงานทางปกครอง” หรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม 

1.2 ตรวจสอบวา เปนคดีพิพาทท่ีเกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง หรือการดําเนินกิจการทางปกครอง หรือ อีกนัยหนึ่ง เปนคดีพิพาทเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม 

1.3 เปนคดีประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือไม 

      เม่ือตรวจสอบแลว หากไมใชคดีปกครอง ก็อาจจะเปนคดีแพง ก็ทําความเห็นเสนอกรมฯ เพ่ือสั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

(2) ศึกษาขอกฎหมาย ขอเท็จจริง เสนอกรมฯ พรอมความเห็นวาจะดําเนินคดีเอง หรือ จะขอความอนุเคราะหไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือแกตางคดีให 

2.1  กรณี กรมฯ ดําเนินการฟองคดีเอง เขียนคําฟอง เสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบก็สงเรื่องไปยังศาลปกครอง 
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2.2  กรณี กรมฯ ขอความอนุเคราะหไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือแกตางคดีให สรุปขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พรอมความเห็นเสนอกรมฯ  เพ่ือสงเรื่องไปยังอัยการ

สูงสุด 

(3) ผูฟองคดียื่นคําฟอง ตอเจาหนาท่ีของศาล หรือสงทางไปรษณีย 

(4) เจาหนาท่ีศาล รับคําฟองตรวจคําฟองเบื้องตน และออกใบรับใหผูฟองคดี 

(5) ศาลสั่งรับคําฟองไวพิจารณา และสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ  

(6) ศาลสงสําเนาคําใหการใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการ ( ภายใน 30 วัน นับแตไดรับสําเนาคําใหการ )  

6.1 ศึกษาขอกฎหมาย ขอเท็จจริง และขอตอสูจากคําใหการ วามีก่ีประเด็นท่ีจะตองคัดคาน 

6.2  จัดทําคําคัดคานคําใหการเสนอกรมฯ เพ่ือสงไปยังศาลปกครอง  การขอขยายระยะเวลา แลวแตดุลพินิจของศาล กรณีไมสงภายในกําหนด ศาลมีคําสั่ง

จําหนายคดี หากไมแจงวาประสงคจะดําเนินคดีตอไป 

(7) ศาลสงคําคัดคานคําใหการใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการเพ่ิมเติม ภายใน 15 วัน    แลวจัดสงคําใหการเพ่ิมเติมใหผูฟองคดีทราบ 

(8) ศาลตรวจสอบขอเท็จจริงวาครบถวนเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ ศาลสามารถแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม เชน มีคําสั่งเรียกผูเก่ียวของมาไตสวน 

(9). ศาลสงสรุปขอเท็จจริงใหคูกรณี และมีหมายแจงกําหนดการสิ้นสุดแสวงหาขอเท็จจริง ใหคูกรณีทราบ  

(10) ศาลจะจัดสงหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และนัดฟงคําพิพากษา พรอมสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนมาใหทราบกับหมายดวย 

      (สํานักกฎหมายเสนอกรมปศุสัตวพิจารณามอบอํานาจเจาหนาท่ีเขารวมการพิจารณาและฟงคําพิพากษาตามท่ีศาลกําหนด) 

(11) ศาลนั่งพิจารณาคดี คูกรณียื่นคําแถลงเปนหนังสือกอนวันหรือระหวางนั่งพิจารณา ตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณดวยวาจา 

(12). ศาลมีคําสั่ง / คําพิพากษา 

(13) คูกรณี อุทธรณคําสั่ง / คําพิพากษา ไดภายใน 30 วัน หากพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ คดีเปนอันถึงท่ีสุด ( ผูแพคดี ) 

(14) ศาลมีคําสั่งเรียกใหทําคําแกอุทธรณ ภายใน 30 วัน ( ผูชนะคดี ) 

(15) ศาลมีหมายแจงกําหนดนัดฟงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

(16) รายงานผลคดีเสนอกรมฯ เพ่ือโปรดทราบ 

- กรณีกรมฯ ชนะคดี ดําเนินการบังคับคดี 

- กรณีกรมฯ แพคดี หากมีความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี เสนอกรมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทาง

ละเมิด เพ่ือหาผูรับผิดชดใชคาเสียหาย 
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6.9  การดําเนินการแกตางคดีปกครอง กรณีท่ีกรมปศุสัตว หรือเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว เปนผูถูกฟองคดี 
(1) ศึกษาขอกฎหมาย ขอเท็จจริง วาผูฟองคดี ฟองก่ีประเด็น แลวเขียนคําใหการแกตางคดี   (จัดทําคําใหการภายใน 30 วัน นับแตไดรับสําเนาคําฟอง)            

พรอมพยานหลักฐาน เสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบจัดสงคําใหการไปยังศาลปกครอง 

(2) จัดสงคําใหการพรอมพยานหลักฐาน ไปยังศาลปกครอง โดยสงทางไปรษณีย 

(3) ศาลสงคําคัดคานคําใหการใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการเพ่ิมเติม สํานักกฎหมายจัดทําคําใหการเพ่ิมเติมเสนอกรมปศุสัตวเพ่ือยื่นตอศาลปกครองตามระยะเวลาท่ี

ศาลกําหนด  

(4) ศาลตรวจสอบขอเท็จจริงวาครบถวนเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ ศาลสามารถแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม เชน มีคําสั่งเรียกผูเก่ียวของมาไตสวน 

(5) ศาลสงสรุปขอเท็จจริงใหคูกรณี และมีหมายแจงกําหนดการสิ้นสุดแสวงหาขอเท็จจริง ใหคูกรณีทราบ  

(6) ศาลจะจัดสงหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และนัดฟงคําพิพากษา พรอมสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนมาใหทราบกับหมายดวย 

(สํานักกฎหมายเสนอกรมปศุสัตวพิจารณามอบอํานาจเจาหนาท่ีเขารวมการพิจารณาและฟงคําพิพากษาตามท่ีศาลกําหนด) 

(7) ศาลนั่งพิจารณาคดี คูกรณียื่นคําแถลงเปนหนังสือกอนวันหรือระหวางนั่งพิจารณา ตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณดวยวาจา 

(8) ศาลมีคําสั่ง / คําพิพากษา 

(9) (หากกรมปศุสัตวเปนฝายแพคดี หรือชนะคดีไมเต็มตามฟอง) อุทธรณคําสั่ง / คําพิพากษา ภายใน 30 วัน หากพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ คดีเปนอันถึงท่ีสุด  

(10) (หากกรมปศุสัตวเปนฝายชนะคดีและคูกรณีอุทธรณ) ศาลมีคําสั่งเรียกใหทําคําแกอุทธรณ ภายใน 30 วัน  

(11) ศาลมีหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และนัดฟงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (สํานักกฎหมายเสนอกรมปศุสัตวพิจารณามอบอํานาจเจาหนาท่ีเขา

รวมการพิจารณาและฟงคําพิพากษาตามท่ีศาลกําหนด) 

(12) รายงานผลคดีเสนอกรมฯเพ่ือโปรดทราบ 

     - กรณีกรมฯ ชนะคดี (ศาลยกฟอง) หากเปนกรณีการฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ดําเนินการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง และมาตรการบังคับทางปกครอง 

     - กรณีกรมฯ แพคดี เสนอกรมปศุสัตวดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล หากมีความเสียหาย เสนอกรมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือหาผูรับผิดชดใชคาเสียหาย 
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6.10 ตรวจสอบและการดําเนินการจัดทําสัญญาใหขาราชการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยฯ ภายในประเทศ (หรือ) ตางประเทศ ตามแบบและหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําสัญญาใหขาราชการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยฯ ภายในประเทศ ตางประเทศ 
(1)  ตรวจสอบเอกสารและระเบียบท่ีเก่ียวของกอนการจัดทําสัญญา 

(2)  แจงผูรับอนุญาตใหลาศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญา 

(3)  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําสัญญา 

(4)  แจงผูรับอนุญาตใหลาศึกษาแกไข กรณีเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน และตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

(5)  เสนออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณาลงนามรับสัญญา 

(6)  ออกเลขท่ีสัญญาและวันท่ีจัดทําสัญญา 

(7)  จัดสงสัญญาใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุม/ผูรับอนุญาตใหลาศึกษาและสํานักกฎหมายเก็บเปนหลักฐาน(คนละ 1 ชุด) 

(8)  จัดเก็บสัญญาเปนหลักฐานและติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญา 

 

 6.11  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ เผยแพรและใหความรูแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายปกครอง และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(1) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารท่ีแนบเรื่องมาท้ังหมด 

(2) ตรวจสอบขอเท็จจริงรวบรวมหลักฐานพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล พรอมท้ังขอกฎหมายท่ีเก่ียวแกคดี 

(3) ปรับบทกฎหมายแกขอเท็จจริง 

(4) เสนอกรมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ     

(5) สํานักกฎหมายรับเรื่องคืนจากกรมฯ 

(6) แจงหนวยงานตนเรื่อง เก่ียวกับการตอบขอหารือเพ่ือทราบ ประกอบการพิจารณาตอไป 

(7) จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู ไวในเรื่องเดียวกัน 
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 6.12  การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดีแพง 
      1.1  กรณีท่ีคูสัญญากับกรม ไมชําระเงินหรือคาตอบแทนภายในเวลาท่ีกําหนดในสัญญาแลวแตกรณี ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวของกับ

สัญญาดังกลาว ดําเนินการออกหนังสือทวงถามภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผิดนัดหรือผิดสัญญา และใหดําเนินการทวงถามอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง โดยในการทวงถามแตละครั้งใหมี

ระยะเวลาหางกันไมเกินสามสิบวัน 

       1.2  หากคูสัญญาผูท่ีตองชําระเงินหรือคาตอบแทนไมดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและไดดําเนินการทวงถามเปนเวลาเกินกวา  3  ครั้งแลว ใหนิติกรหรือหนวยงาน

ออกหนังสือทวงถามสงเรื่องดังกลาวพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหถึงกลุมคดีท่ัวไปและนิติกรรมสัญญาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

       1.3  กลุมคดีท่ัวไปและนิติกรรมสัญญาไดรับเรื่องพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ  นิติกรตองยื่นหนังสือทวงถามทวงถามภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องและ

หากไมชําระเงินหรือคาตอบแทนตามสัญญาในลักษณะตางๆแลวแตกรณี ใหบอกเลิกสัญญากับกรม นับแตวันท่ีตองใชสิทธิดังกลาว 

       1.4  หากคูสัญญาไมดําเนินการตามท่ีกําหนด  ใหนิติกรดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของและจําเปนประกอบการดําเนินคดีแลวจัดสงใหสํานักอัยการสูงสุด

ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลา แตท้ังนี้ท้ังนั้น  จะตองดําเนินการใหทันภายในกําหนดอายุความ 

       1.5  กรณีท่ีกรมถูกฟองใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานสํานักงานเลขานุการกรมผูลงชื่อรับหมายตาง ๆ จากศาลรีบดําเนินการสงใหกลุมคดีท่ัวไปและนิติกรรม

สัญญาภายในวันนั้น  หรือโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

       1.6  กรณีเปนหมายเรียกใหกรมยื่นคําใหการใหนิติกร  สงสําเนาหมายพรอมคําฟองและพยานหลักฐานท่ีประสงคจะอาง (ถามี) ใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการ

ตอไป โดยเร็วใหทันกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด   

      1.7  กรณีหมายอ่ืนๆ เชน  หมายเรียกพยานบุคคล  หมายเรียกพยานเอกสาร  ใหนิติกรรีบดําเนินการแจงใหผูท่ีจะตองรับผิดชอบดําเนินการตามหมาย  ทราบโดยเร็ว

ท่ีสุด เม่ือผูท่ีตองรับผิดชอบตามหมายทราบแลว  ใหรีบประสานงานกับนิติกรเพ่ือดําเนินการตามกําหนดเวลาตอไป 

 

 6.13  การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดีลมละลาย 
      2.1  กรณีท่ีกรมสามารถฟองรองลูกหนี้รายใดใหตกเปนบุคคลลมละลายตามท่ีกระทรวงการคลังสั่งการ ใหนิติกรดําเนินการทวงถามเปนหนังสือภายในสี่สิบหาวัน นับ

แตวันท่ีทราบวาสามารถฟองรองลูกหนี้รายนั้นเปนคดีลมละลายได โดยใหทวงถามไมนอยกวาสองครั้ง มีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ก็ให

ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดีแลวสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดภายในสามเดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาใหลูกหนี้ดําเนินการเปนครั้งสุดทาย 
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       2.2  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการกรม (ฝายสารบรรณ) ตรวจสอบคําสั่งเจาพนักงานพิทักษในสวนท่ีเก่ียวของกับลูกหนี้กรมใหแลวเสร็จภายในสาม

วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับราชกิจจานุเบกษา หรือสําเนาคําสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจากกรมบังคับคดี แลวแตกรณี โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการยื่นคําขอรับชําระหนี้ตาม

กฎหมายดวย  

       2.3  หากตรวจสอบพบวาลูกหนี้ของกรมถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือคําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผนใหแจงกองนิติการทราบโดยเร็วท่ีสุดภายในวันนั้น 

และใหนิติกรดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในหาวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับเรื่องจากสํานักงานเลขานุการกรม แตจะตองแลวเสร็จภายในเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด 

 

 6.14 การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดีอาญา 
      1  การดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรม ใหเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของเจาหนาท่ีดําเนินการไปตามข้ันตอน

กระบวนการและระยะเวลาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด พรอมท้ังประสานงานกับพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  จนกวาคดีจะแลวเสร็จ   และใหรายงานผล

ดําเนินการหรือผลคดีใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น 

       2  การดําเนินคดีอาญาท่ัวไปกรณีพบวามีการกระทําความผิดอาญา ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอกรม ใหเจาหนาท่ีผูพบเห็นการกระทําความผิดรายงานให

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับทราบโดยเร็วท่ีสุด หรือภายในยีส่ิบสี่ชั่วโมง นับแตพบการกระทําความผิดอาญาเพ่ือรายงานเบื้องตนใหกรมทราบโดยเร็ว 

       3  กรณีความผิดชัดแจงท่ีรูตัวผูกระทําความผิด เม่ือกรมสั่งการใหดําเนินคดี ใหเจาหนาท่ีดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาและสงให

กองนิติการภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา กรณีความผิดท่ียังไมรูตัวผูกระทําความผิด เม่ือกรมสั่งการใหสอบสวน ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ

สอบสวนใหเปนไปตามกฎหมาย และเม่ือรูตัวผูกระทําความผิดแลวใหเจาหนาท่ีดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสงใหกลุมคดีท่ัวไปและนิติกรรมสัญญาภายในสิบหาวันทําการ 

นับแตวันท่ีไดรับมอบอมหมายจากผูบังคับบัญชา โดยใหคํานึงถึงการดําเนินคดีใหทันภายในกําหนดอายุความ 

       4  ใหนิติกรดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใชประกอบการดําเนินคดีและรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทองท่ีภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องแตจะตอง

ดําเนินการรองทุกขตามกฎหมายภายในกําหนดอายุความ 

        5  การตรวจสอบสัญญา 

    ทํารายการตรวจสอบ (Check List) สําหรับการตรวจรางสัญญาเปนการรวบรวมองคความรูท่ีเก่ียวของกับการตรวจรางสัญญาท่ีกรมเปนคูสัญญากับสวนราชการดวยกัน

หรือกับเอกชน ดังนี้  

   (1)  ตรวจสอบประเภทของนิติกรรมสัญญาและขอสัญญาตามรางสัญญามิใหขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและสามารถใชบังคับไดตามกฎหมาย 
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        1.1  ตรวจสอบขอสัญญาใหถูกตองตรงกับขอกําหนดและเง่ือนไขและวัตถุประสงคในการทําสัญญา 

        1.2  ตรวจสอบขอสัญญาใหถูกตองตรงกับขอกําหนดตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของของทางราชการ 

        1.3  ตรวจสอบขอสัญญาใหถูกตองตรงกับใบเสนอราคาและเอกสารประกอบของผูเสนอราคา 

        1.4  ตรวจสอบขอสัญญาใหถูกตองตรงกับรูปแบบสัญญาท่ีทางราชการกําหนด 

        1.5  ตรวจสอบขอสัญญาและเอกสารแนบทายใหสอดคลองและไมขัดแยงกัน  

  (2)  การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

        2.1  ตามระเบียบฯ  ไมมีขอกําหนดวาจะตองพิจารณาดําเนินการในชวงเวลาใด  แตในหลักการปฏิบัติจะตองดําเนินการกอนท่ีจะมีการตรวจรับมอบงานเสร็จ

สมบูรณเปนอยางชา  ถามีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณแลว  ถือวาสัญญาไดสิ้นสุดลง จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ อีกไมได 

           2.2  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพ่ิมเติมงานจากแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญานั้นสวนราชการจะตองพิจารณาดําเนินการอยูภายในขอบเขตการ

แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามระเบียบฯ ซ่ึงตามหลักเกณฑของระเบียบดังกลาว  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงท่ีลงนามแลวจะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีมี

ความจําเปนท่ีจะตองแกไข  ซ่ึงจะตองไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนของทางราชการและสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงท่ีเปนการเพ่ิมเติม

งานกอสรางนั้น  อํานาจในการพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  แตในกรณีท่ีมีการเพ่ิมวงเงินทําใหวงเงินนั้นสูงเกินอํานาจสั่งการของ

หัวหนาสวนราชการ เปนอํานาจของปลัดกระทรวง  และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือขอทําความตกลงในสวนท่ีใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณี

ดวย 

           2.3  เม่ือผูมีอํานาจไดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงแลว  ก็จะตองจัดทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมกับผูรับจาง 

        2.4  โดยหลักการของการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง  เปนข้ันตอนการดําเนินการของสวนราชการกอนท่ีจะผูกพันกับผูขายหรือผูรับจาง  

ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจากผูมีอํานาจกอน 

       2.5  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  การขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวน

วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี เหตุเกิดการความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญา  ไมตองรับผิดตามกฎหมาย   

   (3)  การบอกเลิกสัญญา 

   เม่ือบอกเลิกสัญญาแลวทําใหสัญญาสิ้นสุดลง  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันและเรียกคาเสียหาย ดังท่ีไดอธิบายมาโดยสรุปขางตนนั้น  เปนหลักการท่ัวไปตามกฎหมายและ

ระเบียบ ท่ีกําหนดใหนิติกรผูรับผิดชอบตองนํามาตรวจสอบประกอบกับตองทําความเขาใจและเสนอความเห็นใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงใหชัดเจนท่ีสุด  ในข้ันตอนการปฏิบัติ  เม่ือ

หัวหนากลุมงานคดีท่ัวไปรับเรื่องมาจากฝายบริหารงานท่ัวไปแลว  อันดับแรกตองตรวจสอบเอกสารท่ีแนบประกอบเรื่องมาดวยท้ังหมด  แลวพิจารณาวาขอเท็จจริงท่ีหนวยงานเจาของ
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เรื่องเสนอกรม ผานกลุมพัสดุ  กองคลัง เสนอใหกลุมคดีท่ัวไปพิจารณาเสนอในทายท่ีสุดนั้น  มีอะไรท่ีเปนประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีตองวินิจฉัยประกอบขอกฎหมายเพ่ือนําเสนอขอ

ความเห็นหรืออนุมัติ  ซ่ึงหากยังมีขอสงสัยหรือขอเท็จจริงคลุมเครืออยูตองรีบประสานหนวยงานเจาของเรื่องใหชี้แจงทางโทรศัพท  หรือสงจดหมายเล็กทรอนิกส  หรือสงเอกสารเพ่ิม

มาโดยเร็ว  เม่ือไดขอเท็จจริงครบถวนและทราบประเด็นท่ีตองเสนอชัดเจนดีแลว ข้ันตอนนี้ใชเวลา ไมเกิน  2 วัน  เม่ือมอบหมายนิติกรในสังกัดรับไปดําเนินการแลว  ข้ันตอนปฏิบัติ

ตอไปคือ  นิติกรผูรับผิดตองพิจารณาขอเท็จจริงและปรับเขากับขอกฎหมาย  ตามหลักวิชาการใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน แลวเสนอพรอมความเห็นท่ีวินิจฉัยแลวตอกรม  เพ่ือ

ความเห็นชอบหรืออนุมัติใหเสร็จใน  3  วัน  

    อนึ่ง  ความยากงายของการพิจารณาเสนอความเห็นใหกรมตัดสินใจนั้น  เทาท่ีกลุมคดีท่ัวไปตรวจพบสวนใหญเกิดจากปญหาเอกสารไมชัดเจน  ปญหาการจะตองตีความหรือ

ขอหารือหนวยงานอ่ืนเชนกรมบัญชีกลางเปนตน  และการดําเนินการของเจาหนาท่ีทีเก่ียวของกับการบริหารสัญญาไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด  เพราะกรม

ไมใชเอกชนการตัดสินใจอนุญาตอนุมัตินั้นตองเปนตามข้ันกระบวนการท่ีกําหนดโดยกฎหมายอยางเครงครัด  รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนี้ตั้งแตตนจนกระท่ังกรม

พิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติและสงเรื่องกลับใหหนวยเจาของเรื่องรับไปดําเนินการตอไปนั้น  รวมเวลาไมเกิน  7  วันทําการ 

หนวยปฏิบัติ 

  1. กรมปศุสัตว 

 2. สํานักกฎหมาย 

 3. ทุกสํานัก/กอง/หนวยงานในสังกัดกรม 

 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 5. กรมบัญชีกลาง 

 6. กรมบังคับคดี 

 7. สํานักงานอัยการสูงสุด 

 8. ศาลแพง 

  9. ศาลลมละลาย 

  10. ศาลอาญา 

  11. ปปช. 

 12. ปปท. 

 13. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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yes 

7.  แผนภูมิความเช่ือมโยงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

7.1  กระบวนงานทางแพง อาญา ลมละลาย 

ลําดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  เซ็นตรับงานจาก

งานฝายบริหาร

ท่ัวไป 

จนท.ธุรการ 1 นาที ใบนําสง สมุดทะเบียน

รับ-สง 

2  มอบหัวหนากลุม

คดีท่ัวไปพิจารณา 

หัวหนากลุม

คดีท่ัวไป 

30 นาที ไมมี แฟมงานกลุม 

3  มอบนิติกรใน

สังกัดกลุมงานรับ

ไปดําเนินการ 

นิติกร 3 คน 5 วัน ไมมี แฟมงานกลุม 

4  นิติกรผูรับผิดชอบ

เสนอความเห็น

ตอหัวหนากลุม

และเสนอกรม 

นิติกร 3 คน 1 วัน ไมมี แฟมงานกลุม 

5  เห็นชอบสงเรื่อง

ดําเนินคดีอาญา/

แพง/ลมละลาย

แตกรณี 

อธิบดีหรือ

ผูรับมอบ

อํานาจ/

พนักงาน

สอบสวน/

พนักงาน

อัยการ 

5 วัน แบบพิมพ

ศาลแยก

ตามประเภท

คดี 

แฟมงานกลุม 

6  -กรณีชนะคดีแพง

บังคับคดี 

-กรณีแพคดีตอง

ชดใชเงิน 

ศาล/เจา

พนักงาน

บังคับคดี

หรือผูรับ

มอบอํานาจ 

ตามเวลาท่ี

กฎหมาย

กําหนด 

แบบพิมพ

ศาลแยก

ตามประเภท

คดี 

-แฟมงานกลุม 

-สํานวนคดี

อัยการ/ศาล 

 

ตรวจสอบเร่ืองและ
เอกสารแนบ 

พิจารณา

สาระสําคัญของ

ํ  

สรุปความเห็นพรอมรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวของเสนอ 

เห็นชอบ 

ตํารวจ/

อัยการ/ศาล 

ไ ม เ ห็ น 

ชอบคืน

เร่ือง 

ฟองคดี/มีคําพิพากษา/
ต้ังเร่ืองบังคับคดี/หรือ

เบิกเงินชดใชคาเสียหาย 

รับเร่ืองลงระบบ 
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yes 

07.2 0กระบวนการตรวจรางสัญญา 

ลํา 
ดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  ฝ า ยบ ริ ห า ร ท่ั ว ไ ป

เซ็นตรับงาน 

เจาหนาท่ีธุรการ 1 นาที เอกสาร

นําสง

หนังสือ 

สมุดทะเบียนรับ-

สง 

2  หัวนากลุมคดี ท่ัวไป

พิจารณา 

กลุมคดีท่ัวไป 30 นาที ไมมี แฟมงาน 

4  มอบหมายเจาหนาท่ี

รับไปดําเนินการ 

เ จ า ห น า ท่ี ท่ี

ไดรับมอบหมาย

ตรวจ เอกสาร

และขอเท็จจริง/

ขอ กม. 

3 วัน ไมมี แฟมงาน 

4  ผูรับมอบหมายเสนอ

กรมผานหัวหนา

พรอมความเห็น 

หั ว ห น า ก ลุ ม

พิ จ า ร ณ า

ความเห็น 

1 วัน ไมมี แฟมงาน 

5  ก ร ม พิ จ า ร ณ า

เห็นชอบหรืออนุมัติ

สงเรื่องกลับคืน สกม. 

เ จ า ห น า ท่ี

เ จ า ข อ ง เ รื่ อ ง

ต ร ว จ ส อ บ

ทบทวน 

1 วัน ไมมี แฟมงาน 

6  เรื่องจบเจาของเรื่อง

ดําเนินตอตามท่ีกรม

อนุมัติหรือเห็นชอบ 

ห น ว ย ง า น

เ จ า ข อ ง เ รื่ อ ง

ป ร ะ ส า น

คู สั ญ ญ า

ดําเนินการ 

1 วัน ไมมี จัดเก็บโดยกองคลัง

และ.หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

ตรวจสอบเรื่องและ

เอกสารแนบ 

พิจารณา

สาระสําคัญ

 

สรุปความเห็นพรอมรวบรวม

เอกสารท่ีเก่ียวของเสนอ 

เห็นชอบ

ตามเสนอ  

ไ ม เ ห็ น 

ชอบ 

คืนเร่ือง 

สงตอใหหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของดําเนินการตาม

ขั้นตอนของกระบวนการ

นั้นๆ 

รับเรื่องลงระบบ 
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 กิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. (2562)  

กิจกรรม 
เปาหมาย (2561) (2562) 

หนวยนับ รวม 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. พัฒนากฎหมาย (ยกรางปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง การใหความเห็นทาง

กฎหมาย)  

เรื่อง 400 

 

            

2. ตอบขอหารือดานกฎหมาย เรื่อง 60             

3. ยกรางบันทึกขอตกลง/สัญญาระหวางกรมปศุสัตว

กับหนวยงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ 
เรื่อง 20 

 
           

4. การดําเนินการบังคับคดีปกครอง และ

มาตรการบังคับทางปกครอง 

รอยละการ

ดําเนินการ

ตามข้ันตอน

การบังคับคดี

ปกครองและ

มาตรการ

บังคับทาง

ปกครอง 

100% 
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กิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. (2561)  (ตอ) 

กิจกรรม 
เปาหมาย (2560) (2561) 

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

5. การดําเนินการแกตางคดีปกครอง กรณี 

กรมปศุสัตว หรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เปน

ผูถูกฟองคดี เชน การขอใหเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครอง 

รอยละการ

ดําเนินการได

ตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายหรือ

ศาลกําหนด 

100% 

 

           

6 .  ตรวจสอบและการดําเนินการจัดทํา

สัญญาใหขาราชการลาศึกษา ฝกอบรม 

ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ฯ  ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 

ตางประเทศ ตามแบบและหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังกําหนด 

รอยละการ

จัดทําสัญญาฯ

กอนเดินทาง 

100% 

 

           

7 .  การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 

2539 กรณีทรัพยสินของทางราชการไดรับ

ความเสียหาย 

รอยละการ

ดําเนินการแลว

เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

100% 

 

 

           

8. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง 100 

 
           

9. การติดตามหนี้การบังคับคดีและการ

บังคับใชกฎหมาย ครั้งตอป 12 
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งบประมาณรายหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 

รวม 

ป 2561 ป 2562 

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

สํานักกฎหมาย              

- งบบุคลากร 6,209,900 517,495 517,495 517,495 517,495 517,490 517,490 517,490 517,490 517,490 517,490 517,490 517,490 

- งบดําเนินงาน 838,700 59,625 91,225 212,925 34,625 144,625 34,625 104,625 44,625 34,625 32,625 26,925 17,625 

- งบลงทุน 16,000  16,000           

รวม 7,064,600 577,120 624,720 730,420 552,120 662,115 552,115 622,115 562,115 552,115 550,115 544,415 535,115 

 


	2. วัตถุประสงค์ :

