
    

 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
          ต าแหน่งเลขท่ี ๘๑ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัยพากรบุคคล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคลoและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับช านาญการพิเศษดวิชาการ ระดับ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)    กองการเจ้าหน้าที่กและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ ปฏิบัติงาน      
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที ่ย า กม าก  เพ่ือให้การด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ           
และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้         
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคล (DPIS) ในการจัดท าฐานข้อมูล เก็บข้อมูล และ
ข้อสนเทศทั้งหมดที่ เกี่ยวกับต าแหน่งของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และตรวจสอบ ควบคุม 
เกี่ยวกับการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนด
นโยบายหรือการตัดสินใจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล     

ตัว ช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ การจัดท าและเก็บรั กษาโครงการตรวจสอบข้อมูล         
เงินประเดิม และรับสมัครสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข. )  ด้วยระบบ (e-pension) และ
การด าเนินการรับสมัคร การถอนเงินและเก็บรักษากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้าง (กสจ.) เพ่ือให้การด าเนินการ
ถูกต้อง รวดเร็ว รักษาสิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า      



    

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ การจัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ า       

เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระบบ 
DPIS ให้ถูกต้องแม่นย าเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์  

 

๔ จัดท าทะเบียนฐานข้อมูลข้าราชการในระบบจ่ายตรง      
ค่ารักษาพยาบาล และการจัดเก็บข้อมูลบุคคลในครอบครัว
ในฐานข้อมูลระบบข้อมูลหักลดหย่อนภาษี  เ พ่ือให้
ฐานข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน พ่ือ  

 
 

  

๕ การพัฒนาจัดท าและเก็บรักษาวันลาทุกประเภทโดยใช้
ระบบสารสนเทศทรัยพากรบุคคล และการจัดท าบัตร
ข้า ราชการ  ลูกจ้า งประจ าและข้า ราชการบ านาญ           
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

 

๖ การจัดท ารายชื่ อผู้ เกษียณอายุของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

๗ จัดท าเงินรางวัลประจ าปีของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
เ พ่ื อ ให้ กา รบริ หารทรัพยากรบุ คคล เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

 

๘ การพัฒนาเวบไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในกรมปศุสัตว์ และการจัดท า
และติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

 

๙ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับงานทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 



    

 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทใน   

การชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ชี้แจง  ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ  หรือ

คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ   
ในการด าเนินงานร่วมกัน      

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และแลกเปลี่ยนความรู้       
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และเปน็ธรรมii, 

๓ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในกรมปศุสัตว์ 
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

๔ จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 



    

 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับท่ีต้องการ ๓  
 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายพนม  มีศิริพันธุ์                                           
           ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 
 

 


