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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งาน
สารบรรณ การรับส่ง การเวียน โต้ตอบหนังสือ
ราชการ และสถิติข้อมูลของกอง 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล
และยานพาหนะของกอง  
3 )  ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บก า รจั ดทํ า แผน ง าน 
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกอง 
4) การประสานงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และ
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากําลัง  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และภารกิจของกรม 
2) ศึกษา วิ เคราะห์ วางแผน และดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและการ
จัดระบบงาน ตลอดจนวางแผนอัตรากําลังบุคลากร
ของกรม ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหน่ง การประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากําลัง 
การเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การทบทวนและการปรับปรุง

2. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรม ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด ดําเนินการตามนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ตลอดจนการวางแผนทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career 
Path) และการประเมินสถานภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

- นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชา ติ 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
กระทรวงและของกรม มาตรฐานความสําเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
ก .พ .  นโยบายของผู้บริหารกรม  นโยบาย
กําลังคนภาครัฐ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานและโครงการ ระบบการติดตามและ
ประเมินผล  
- กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดประเภทและระดับตําแหน่ง การกําหนด
ชื่อตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง การ
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

การกําหนดตําแหน่ง เพื่อให้การกําหนดประเภท
ตําแหน่ง  สายงานและระดับตําแหน่งมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและดําเนินการประเมิน
บุคคลและผลงาน  ให้มีประสิท ธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
5) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง เพื่อให้มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

เลื่อน โอน ย้าย การแต่งตั้งตําแหน่งประเภท
อํานวยการ 
- โครงสร้างตําแหน่ง ภารกิจของหน่วยงาน 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งโยกย้าย 
- การเตรียมกําลังคน การพัฒนาบุคลากร ของ
กรม การสร้างแรงจูงใจ 
- เทคนิคการวิเคราะห์ การวิเคราะห์งาน การ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงทั้งระบบ 

3. การกําหนดตําแหน่งและโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายใน การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและ
กรอบอัตรากําลังของกรม การกําหนด
ตํ าแห น่ ง  การปรั บปรุ งก าร กํ าหนด
ตําแหน่ง การประเมินค่างาน การวางแผน
อัตรากําลังของกรม การบริหารกรอบ
อัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจํา 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ .ศ .  2 5 5 1  กฎ ร ะ เ บี ย บ  หลั ก เ กณ ฑ์ 
หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
การกําหนดตําแหน่งและค่าตอบแทน มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง การวิเคราะห์งาน การจัดทํา
แบบบรรยายลักษณะงาน  การ วิ เคราะห์
อัตรากําลัง การกําหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง  
- กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจํา 
- บทบาทภาร กิจของกรม  นโยบายของ
ผู้บริหารกรม แผนพัฒนาระบบราชการของกรม 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรม 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

4. การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(PMS) ของกรม ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประ เมิ นผลการป ฏิ บั ติ ร าชการของ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่า
ระดับกรม จัดทําตัวชี้วัดตามข้อตกลงของ
ภาครัฐ ตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดตาม
คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
หน่วยงานภายใน 

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระบบการ
ติดตามและประเมินผล คํารับรองการปฏิบัติ
ร าชการของกรม  นโยบายของผู้ บ ริ หาร 
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

5. การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ, 
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการ
ขอรับเงินประจําตําแหน่ง นายสัตวแพทย์
ชํานาญการ, การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้
ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และการคัดเลือก
บุคคลและการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน  

- กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและ
วิธีการแนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกับการประเมิน
บุคคลและผลงานของตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ตําแหน่งประเภททั่วไป และตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษให้ได้รับเงินเพิ่ม 
- การเขียนผลงานวิชาการ ระบบงานวิจัยและ
วิชาการของกรม 
- บทบาทภารกิจของกรม อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง  

 

3. กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาบุคคล การสอบแข่งขัน การคัดเลือก
หรือการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ  
2) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

6. ง า น ส ร ร ห า แ ล ะ บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง 
ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ  

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและวิธีการ
แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ยว กับการสรรหา  บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับ การช่วย
ราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การ
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

วิธีการคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย  เลื่ อนระดับ  เลื่ อนขั้น เ งินเ ดือน  เ งิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ 
ตามระเบียบที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง
กําหนด และการลาออกของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีถือจ่าย ค่าจ้าง
ประจํา การพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง 
5) การดําเนินการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา 

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการออกจาก
ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจํารวมทั้งการรักษาราชการแทนและ
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานัก/กอง  

7. งาน เ งิ น เดื อนและค่ าตอบแทน 
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
การได้รับเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ 
ตามระเ บียบที่ สํ า นักงาน  ก .พ .  และ
กระทรวงการคลังกําหนด การจ่ายตรง
เงินเดือน การจัดทําบัญชีถือจ่าย  

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆ 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่ สํ า นั ก ง า น  ก . พ . แ ล ะ
กระทรวงการคลังกําหนด ของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรกรม ระบบการจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลาง  

4. กลุ่มทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ  
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ ในการ
จัดทํา ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ การเกษียณอายุราชการ การลา และงานสารสนเทศ
ในการจัดเก็บประวัติของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
2) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของกรม 
3) ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลบุคคลเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้บริการ
เ พื่อประโยชน์ ในการบริหารงานบุคคล  เ ป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลบุคคลของกรม  
4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบ งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิ

8. งานทะเบียนประวัติของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ การ
ดําเ นินการเกี่ ยว กับระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของกรม ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์และประมวล
รายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานบุคคล  

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
การลา การแก้ไขข้อมูลประวัติ การเกษียณอายุ
ราชการ และข้อมูลสิทธิค่ารักษาพยาบาลจ่าย
ตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และการ
ประมวลข้อมูลบุคคล  
 

9. งานเค รื่องราชอิสริยาภรณ์และ
บําเหน็จความชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับ
ก า ร ข อ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บําเหน็จบํานาญ 
และบําเหน็จความชอบ  

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
บําเหน็จบํานาญและบําเหน็จความชอบ  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา 
5) ให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
บําเหน็จความชอบ 

 

5. กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการดําเนินการด้าน
สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภายในกรม  เพื่อ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
และการปฏิบัติราชการ เพิ่มคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
ในกรม  
2) ศึกษา วิเคราะห์ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ภายในกรม 
เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้านค้าสวัสดิการ 
เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น 
3) ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการภายใน
ของกรม ดําเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม 

10. งานสวัสดกิารและเจ้าหนา้ทีส่มัพนัธ์
ภายในกรม เพื่อช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิตและการ
ปฏิบัติราชการ เพิ่มคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรในกรม 

กฎระ เ บียบ  และแนวทางป ฏิ บั ติ การจั ด
สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
 

6. กลุ่มพัฒนาบุคลากร  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ 
เทคนิควิธีการ พัฒนาบุคลากร รวมทั้งนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 )  ดํ า เ นินการ พัฒนาบุคลากร  โดย วิ ธีศึ กษา 
ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษา ฝึกอบรม
ต่างๆ ให้บุคลากร มีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจองค์กร 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบประกัน

11. การพัฒนาบุคลากร  ดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาและ
ทุ นกา รศึ กษา  การ พัฒนาหลั ก สู ต ร 
รูปแบบ เทคนิควิธีการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมของกรม  

นโยบายของ รัฐบาลและกระทรวง  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
ศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การดู
งานและทุนการศึกษาต่างๆ  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากร  
 

12. การจัดการความรู้ของกรม พัฒนา
และจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เ พื่อ

ระบบการจัดการความรู้   การเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํากิจกรรม 
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คุณภาพการฝึกอบรมของกรม ให้กระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
องค์กรให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันทั่วทั้งองค์กร 
5) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศภายใน
องค์กร 
 

7. กลุ่มวินัยและ
เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม  
 

1) สืบสวน สอบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์ จัดทําสํานวนและความเห็นเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
ตลอดจนกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความมี
วินัย เพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบ และการกระทําผิด
วินัย 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างและความมีวินัย 
รวมทั้งการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการ
ลงโทษทางวินัย 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. การดําเนินการทางวินัย สืบสวน 
สอบสวน จัดทําสํานวนและความเห็น 
ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์  

กฎหมายว่าด้วยวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์  

14. การ เสริมสร้ า งระบบคุณธรรม 
เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิด
วินัย รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงาน
คุ้มครองจริยธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ และการป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทําผิดวินัย
และงานคุ้มครองจริยธรรม  
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