
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
          ต ำแหน่งเลขท่ี  ๖๐ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักทรัพยำกรบุคคลoวหนนักทนัและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักทรัพยำกรบุคคลoและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร      ระดับช ำนำญกำรพิเศษดวิชำกำร ระดับ 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)    กองกำรเจ้ำหน้ำที่กและแผนง 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลังแล 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่และและแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์  โดยใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  และ
และควำมช ำนำญงำนสูงมำกใน ด้ำ นก ำ รบร ิห ำ รทร ัพย ำ ก ร บุคค ล  เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบงำน          
และกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน          
ของกองกำรเจ้ำหน้ำที่มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำรกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและ
แผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยวางแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ติดตาม 
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้ง
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด   
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
ภำรกิจกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนด และปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์   
ที่ก ำหนดำ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง และวางแผนการใช้

อัตราก าลัง ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการของกรมปศุสั ตว์  เ พ่ือ ให้ มีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรก ำลังคนของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
อย่ำงมปีระสิทธิภำพสูงสุดสูงสุด 

 

๔ ศึกษา วิ เคราะห์  ต าแหน่งสายงานของกรมปศุสัตว์        
เพ่ือก าหนดและปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 
โดยการประเมินค่างานและการวิเคราะห์งานของต าแหน่ง
ประเภทต่าง ๆ โดยด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที ่ก.พ. ก าหนด  

๕ ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ และการจัดท าตัวชี้วัดตามข้อตกลงของภาครัฐ 
ตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดของหน่วยงานภายใน เพ่ือให้
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเกิดควำมเป็นธรรม และมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

๖ ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ รวมถึงความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารที่ ก.พ. 
ก าหนด และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เ พ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมปศุสัตว์          
มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

๗ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ เพ่ือก าหนด
ความต้องการและความจ าเป็นในการวางแผนก าหนด
เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ  

๘ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบงำนและอัตรำก ำลัง แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและ
ติดตำมประเมินผล  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โ ดย มีบทบำ ท        

ในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน เ พื่อให้ เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
๒ ชี้แจง  ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือ

คณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือ   
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน      

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่บุคลำกรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแลกเปลี่ยนควำมรู้       
ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดำ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

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

๓ ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ในกรมปศุสัตว์ 
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔ จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที ่ก.พ. ก ำหนดตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร 

เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับท่ีต้องกำร ๓  
 

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๒  
๒. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๓. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   

๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. บริกำรที่ด ี ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๗. กำรท ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   

๑. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายพนม  มีศิริพันธุ์                                           
           ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 
 

 


