
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๐๔ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นิติกรแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นิติกรและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ      ระดับช านาญการพิเศษชาการ ระดับ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองการเจ้าหน้าที่ละแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรมแล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก  เ พื่อให้การด าเนินงาน
ของกองการเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ เสนอแนะ และชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัย
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการ      
กรมปศุสัตว์ และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ ตลอดจนการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์  ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือช่วยให้การวินิจฉัยหรือ
แก้ปัญหา นั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ การร้อง
ทุกข์ การอุทธรณ์ ตลอดจนการด าเนินการที่ เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์  รวมถึงการด าเนินการใดตาม
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่าง   
ถูกต้อง 

 

๓ ให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการ
ด้านวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และด้านจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
รวมถึงการด าเนินการใด ๆตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่
เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการพัฒนา

งานวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ แก้ปัญหาการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและ
พัฒนามาตรฐานการด า เนินการทางวินัย  และการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พลเรือน 
และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์  เ พ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓ ติดตามประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจ า พนักงานราชการประจ ากรมปศุสัตว์ 
ภายหลังการถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

  

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานในการด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ โดยมี
บทบาทชี้แนะ จูงใจทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับ
ส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับวินัย         
การรักษาวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
หรือพนักงานราชการ ประจ ากรมปศุสัตว์ ตลอดจนการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมปศุสัตว์    

 
 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้    
ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ การผลิตคู่มือหรือเอกสาร เพ่ือช่วย
ให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย 
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เป็นไปอย่างทั่วถึงและ  
เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการประจ ากรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดอบรมหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทาง
วินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการประจ ากรมปศุสัตว์ 

 

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

ส่วนที่ ๕  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่ง 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานนิติการ     ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายปกครอง แพ่ง อาญา     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 

 

 
 


