
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๒๐, ๑๗๘๘, ๑๘๖๑, 

๑๙๓๙, ๒๐๑๖, ๒๐๘๖, ๒๑๔๘, ๒๒๓๓, ๒๒๘๑ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูง
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดท าแผนและด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก               
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์           
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ในเขตพ้ืนที่  ให้ เกิด       
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์    
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของ
กรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ศึก ษา  ว ิ เ ค ร า ะห์ ว ิจ ัย  ร ูป แ บบ  เ ทค นิค  ว ิธ ีก า ร               
เพ่ือหาความจ าเป็นในการก าหนด พัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง พัฒนาเทคนิควิธีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ใหม่  ๆ เ พ่ือให้บรรลุภารกิจของ
หน่วยงานและกรมปศุสัตว์ที่ก าหนดไว้ 



    

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษา วิจัย พัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ 

การจัดท าและพัฒนาเอกสารเกี่ ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและภารกิจที่ก าหนดไว้ 

  

๔ พัฒนา ศึกษา วิจัย ติดตามประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้ง ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง    
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย     
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ศึกษา ส า รวจ วิ เคราะห์ และจัดท าระบบฐานข้อมูล       
การพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือใช้ประโยชน์            
ในการด า เ นิ น ง าน การ พัฒนาถ่ ายทอด เทคโน โลยี         
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที่ก าหนด 

๖ ดูแล และด าเนินงานการจัดท าเอกสาร รายงานสรุปผล  
การด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน เ พ่ือเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแก่ผู้ บริหาร         
ในการตัดสิน ใจและประกอบการด า เนินงานต่ างๆ         
ของกรมปศุสัตว์ 

๗ ศึกษา วิ เคราะห์  จัดท าข้อมูลวิทยากร  เ พ่ือสรรหา            
ผู้ที่ เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือหลักสูตร     
การพัฒนาบุคลากรแต่ละด้าน 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
บริ หา รหรื อ พัฒนาบุ คลคล ใน เขต พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ          
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสั ตว์ และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์        
ด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น เพ่ือให้เกิด   
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์    
ด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง  
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย            

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร

หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเขตพ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ          
แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา
บุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ ใช้กับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เ พ่ือการประมวล  วิ เคราะห์และ          
น าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับ
บริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

๓ ด าเนินการ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
เผยแพร่ต ่า ง  ๆ ห รือ น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้        
เพ่ือการเรียนรู้และการท าความเข้าใจในเรื่องต่าง  ๆ          
ที่เก่ียวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับการฝึกอบรม ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒  
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 

 

 


