
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๒๐, ๑๗๘๘, ๑๘๖๑, 

๑๙๓๙, ๒๐๑๖, ๒๐๘๖, ๒๑๔๘, ๒๒๓๓, ๒๒๘๑ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคลนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับปฏิบัติการ 
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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดท าแผนและด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและ     
พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ         
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์           
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่       
ให้ เกิ ดความ เชื่ อม โยงสอดคล้อ งกับน โยบาย  และ
ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล  เ พ่ือประกอบ          
การก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร และการถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ช่วยศึกษา พัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ    

การจัดท าและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายและภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 

๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดหาวิทยากร 
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งด าเนินการจัดประชุมสัมมนา
ส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ เ พ่ือสนับสนุน        
ให้หน่วยงานและกรมปศุสัตว์บรรลุภารกิจตามท่ีก าหนดไว้   

๕ ศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์  และจัดท าระบบฐานข้อมูล     
บุคล ากรในเขต พื้นที ่  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า     
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร         
ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

๖ ด าเนินการจัดท าเอกสาร รายงานสรุปผลการด าเนินงาน    
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจและ
ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ร่วมด าเนินการวางแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับบริหารหรือ

พัฒนาทรัพยาบุคคลในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ เ พ่ือให้       
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 

 

 

 

 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจ ง  และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง  
คว าม เข้ า ใ จ และคว ามร่ ว มมื อ ใ นกา รด า เ นิ น ง าน          
ตามท่ีได้รับมอบหมาย            

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเขตพ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ          
แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรและ      
การ พัฒนาบุ คลากร ใน เขต พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับบริหารหรือพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

๓ ช่วยด าเนินการ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง 
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้        
เ พื ่อ การเ รียนรู ้แ ละการท า ความเข้าใ จ ในเรื่องต่าง 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  ๑ 
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 ๑ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 

 
 


