
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๙๗ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคลและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองการเจ้าหน้าที่และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาบุคลากรแล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความช านาญในงานสูงมากด้านการพัฒนา
บุคคลากร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมปศุสัตว์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา เสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ
การพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง 
ต่อเนื่อง ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
รวมทั้งประสานแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคนิควิธีการและรูปแบบ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓ พัฒนา ปรับปรุง ข้อเสนอ แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า การด าเนินงานและ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการศึกษาเพ่ิมเติม 
การฝึกอบรม ทุนต่างๆ และการพัฒนาอ่ืนๆ รวมทั้งวางแนว
ทางการท างาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

๕ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ    
การฝึกอบรม และให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือให้การจัด
ฝึกอบรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ         
ที่ก าหนด 

๖ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้  เ พ่ือสนับสนุนส่ ง เสริมการสร้ าง
บรรยากาศองค์กรให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๗ จั ดท าประ เด็ น  ข้ อ เสนอ  ความ เห็ น  สรุ ปร ายงาน           
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือก าหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาบุคลากร 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการพัฒนา
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง มอบหมายงาน แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

  
 
 
 
 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาท         
ในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เ พื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง  ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใ ห ้ค า ป ร ึก ษ า แ น ะ น า แ ก ่ห น ่ว ย ง า น ร า ช ก า ร   
ข้าราชการ  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  ดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  เ พื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๓ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ในกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพ 

๔ จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร      
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
น 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. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับการฝึกอบรม 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 
 

 


