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๓.  นางสําอางค  ชางอยู ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1  จัดซื้อ-จัดจาง  
 -  ขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจาง 
 -  จัดทําใบเบิก ก.ป.ศ.๑ 
 -  กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีจัดซื้อ/จัดจาง 
 -  ติดตอรานคาขอใบเสนอราคา 
        -  พิจารณาราคาท่ีรานคาเสนอมา 
 -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง พรอมแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับ 

-  การจัดซื้ อ/จาง กรอกรายละเอียดหลังใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง ใหตรงตาม  
 เงื่อนไขใบเสนอราคา จัดทําสําเนา ๒ ชุด 

 -  แจงผูคามาลงนามในใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง มอบใบสําเนาใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง  
 ใหรานคา ๑ ฉบับ 

 -  จัดทํา บส.0๑ (ตรวจเช็คแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก   
 กิจกรรมยอย รหัสบัญชีแยกประเภท, ช่ือ เลขท่ี บัญชีรานคา ใหถูกตอง) 

 -  นัดสงสินคา 
 -  เมื่อจัดสงสินคาแลวใหกรรมการตรวจรับ ตรวจรับและลงนามในใบตรวจรับ 

 -  จัดทําในระบบ e-gp พิมพเลขคุมสัญญาแนบกับใบสําคัญสงใหกองคลัง 
ดําเนินการในระบบ e-gp ตอไป 

3.2  งานขอมูลหลักผูขาย 
 -  หากรานคายังไมมีขอมูลหลักผูขายกับกรม ใหขอเอกสารรานคามาเพื่อจัดทํา

ขอมูลหลักผูขาย เอกสารดังนี้ ภพ.๒0 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรผูเสียภาษี สําเนาหนังสือจดทะเบียนสํานัก
พัฒนาธุรกิจการคา สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สงให กองคลัง ทําไปกรมบัญชีกลาง) 

๓.3  ง านแผน /ผล  จัดซื ้อ จ ัดจา ง  (ทําท ุก ตนป งบประมาณ  เมื ่อ ไดร ับก าร   
จัดสรรงบประมาณมา) 

๓.4  งานขอคืนหลักประกันสัญญา 
๓.5  งานเบิกจายคาหนังสือพิมพ (เบิกเปนคาวัสดุสํานักงาน ทําแบบ 10) 
๓.6  งานตรวจรับเครื่องเชาเอกสาร (ทําตรวจรับสง ก.ค.ทุกเดือน) 
๓.7  งานตรวจรับทําความสะอาด (ทําตรวจรับ สง ก.ค. ทุกเดือน แนบใบลงเวลาทุกเดือน) 
3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          ๔.  นางสาวสุวิมล  สวางวงษ  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ชวยปฏิบัติ  
ราชการท่ีฝายบริหารท่ัวไป) 

      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 4.๑  รับผิดชอบงานสารบรรณ งานรางโต-ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
 4.๒  วัสดุ – ครุภัณฑ 

-  ขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑ  
-  การโอนเปล่ียนแปลงครุภัณฑ  

การรับบรจิาค... 
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-  การรับบรจิาคของหนวยงาน 
-  ตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ ครุภัณฑ  และการจําหนายครุภัณฑประจําป 
-  ดูแลครุภัณฑสํานักงานใหใชการไดตามปกติ 

4.3  แตงต้ังคณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ระดับกอง 
4.4  จัดทําแผนควบคุมภายในและความเส่ียง (ควบคุมภายใน สง สลก. ความเส่ียง สง กผง.) 
4.5  รายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
4.6  ทําเรื่องเบิกจายคาใชจายในการจัดประชุมตาง ๆ 
4.7  จัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุมของกองการเจาหนาท่ี 
4.8  จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหาร 
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๕.  นางสาวพัชนินทร  ซายห่ัน  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.๑  รับผิดชอบงานสารบรรณ งานรางโต-ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป  
5.2  เปนเจาหนาท่ีกันเงินงบประมาณกอง เพื่อกันเงินงบประมาณ แลวสงเรื่องให 

กองคลังเบิกจาย 
5.3  จัดทําคําของบประมาณสําหรับศูนยฝกอบรม 9 เขต เปนคาจางเหมา 
5.4  จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
5.5  จัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป 
5.6  รายงานการใชจายเงินแตละไตรมาส 
5.7  ควบคุม จัดทําสถิติ การใชจายเงินงบประมาณ ของกองการเจาหนาท่ี 
 5.8  ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการ/เบิกจายคาเชาบาน/เบิกจายคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการใหกับผูบังคับบัญชา 
5.9 จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป นัดหมายกําหนดการประชุมใหกับผูบังคับบัญชา 
5.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจางพนักงานราชการของกองการเจาหนาท่ี 
5.11 จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหาร 
5.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.  นางสาววราภรณ  สรเสนา  ตําแหนง  พนักงานพิมพ ระดับ ส.๓ 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  6.1  ลงทะเบียนรับ สง หนังสือราชการภายนอกและภายใน ตามระบบเอกสารและ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

6.2  รายงานการใชโทรศัพทประจําเดือนของกองการเจาหนาท่ี 
6.3  ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
6.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

7. นายเวทย... 
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7.  นายเวทย  เบ็งจันทึก  ตําแหนง  พนักงานพิมพ ระดับ ส.3 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑  ชวยจัดเตรียมความพรอมในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา 
7.๒  ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
7.๓  ทําหนาท่ีรับ สง หนังสือราชการ 
7.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  นายต๋ี แสงเพ็ชรรุง  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต ระดับ ส.2 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.๑  ทําหนาท่ีเปนพนักงานขับรถยนต 
8.๒  ดูแลความเรียบรอยของรถยนต หมายเลขทะเบียน ฎส ๗๕๘๑ และ ฮต ๗๓๓6       

ใหพรอมใชงานไดทุกวันดวยสภาพท่ีปลอดภัย 
8.๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9.  นางสาวกัญญวรรณ  ตุงคณาคร  ตําแหนง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.๑  ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหนวยงาน และการประสานงาน       
กับสวนกลาง 

9.๒  ควบคุม ดูแลระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร ซอม/แกไขปญหา 
ขัดของของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

9.๓  จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ปรับแก และจัดทํารายงาน 
9.4  งานโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
9.5  งานดานตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ   

ของหนวยงาน 
9.6   งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
9.7   งานหนังสือเวียนภายในกองการเจาหนาท่ี 
9.8   งานขอข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอรและอุปกรณ (DLD MAC) 
9.9   งานสํารวจคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
9.10  งานรวบรวมแบบฟอรมบันทึกการดูแลรักษาคอมพิวเตอร 
9.11  งานดานการดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
9.12  งานดูแลระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว 
9.13  งานดูแลรกัษาและประสานงานแจงซอมเครื่องถายเอกสาร 
9.14  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรมปศุสัตว 
9.15  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
9.16  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

10. นางสาวนราพรรณ... 
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10. นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์ ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.๑  ติดตอประสานงาน เรงรัดติดตามงานตาง ๆ กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ   
ภายนอกกรมปศุสัตว  

10.๒  จัดทําเอกสาร ขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณและอื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวของ 

10.3  ปฏิบัติงานดานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การรับ-สงหนังสือ และงาน  
บริหารท่ัวไป 

10.4   จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม 
10.5   งาน IDP รายบุคคล (ทําปละ ๒ รอบ คือ ต.ค.-มี.ค. และ เม.ย.-ก.ย.) 
10.6  รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน 
10.7  คณะทํางาน KM ของกองการเจาหนาท่ี 
10.8  งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
10.9  งานหนังสือเวียนภายในกองการเจาหนาท่ี 
10.10 งานดานประชาสัมพันธของกองการเจาหนาท่ี 
10.11 งานตรวจนับและจําหนายพัสดุ 
10.12  ทําบัญ ชีควบคุมวัสดุ  – ครุภัณฑ  และตรวจสอบควบคุมดูแลการรับ  

การเบิกและการจายวัสดุ (วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงานบาน งานครัว) 
10.13 งานดูแลรกัษาและประสานงานแจงซอมเครื่องถายเอกสาร 
10.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11.  นางสาวปุญญารัศม   ชัยธเนษฐสิน  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
        หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.๑  ติดตอประสานงาน เรงรัดติดตามงานตาง ๆ กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ   
ภายนอกกรมปศุสัตว  

  11.๒  จัดทําเอกสาร ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ   
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

11.3  ปฏิบัติงานดานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การรับ-สงหนังสือ และงาน  
บริหารท่ัวไป 

11.4   จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม 
11.5 งานนําเสนอสําหรับงานประชุมผูบริหาร/งานอื่น ๆ 

   11.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
๑.  นางอัจฉราพร หวงนิกร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ศึกษา     
การวางแผน อัตรากําลังเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โอนยาย เล่ือนระดับ เล่ือนข้ันเงินเดือนและการ
สอบแขงขันสอบคัดเลือกของขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําการ
บริหารงานบุคคล  แกผูท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นางทัศนีย... 
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2. นางทัศนีย ภูเขาทอง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.๑  คัดกรองผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการประเมินผลงานทางวิชาการ (ว.๑๐/2548) 
2.๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการประเมินผลงานทางวิชาการ และ

ประชาสัมพันธ ทาง internet บน Website กองการเจาหนาท่ี 
2.๓  ดําเนินการจัดทําประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับคัดเลือกใหสงผลงานวิชาการ (ว.๑๐/2548) 
2.๔  จัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการยาย/ เล่ือนขาราชการ 
 2.๕  ลงขอมูลคําขอยายของขาราชการ  
2.๖  ทําหนังสือแจงหนวยงานกรณีเล่ือนขาราชการท่ีเงินเดือนเต็มข้ัน ใหยกเลิกคําส่ัง                 

ใหขาราชการไดรับเงินตอบแทนพิเศษ และเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 
2.๗  จัดทําอัตราวางเพื่อใชในการบริหารงานบุคคล 
2.๘  แจงผลการตรวจสอบสิทธิ์ในการเบิกคาเชาบาน 
2.๙  รายงานอัตราวางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
2.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวสุนิภา ดิษฎาวีระวัฒน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑  เล่ือนเงินเดือนขาราชการ 
3.๒  แกไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการกรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ 
3.๓  ปรับปรุงฐานขอมูลในระบบ DPIS ของกรมฯ ใหเปนปจจุบัน 
3.๔  แกไขคําส่ังใหขาราชการไดรับเงินเดือนเพิ่มข้ึนตามคุณวุฒิ 
3.5   ใหขาราชการไดรับเงินเดือน พสร. 
3.6  ทําคําส่ังเล่ือนขาราชการตามแนวทาง ว.๑/2551 (จังหวัดชายแดนภาคใต) 
3.7  แกไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการกรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ (ศอ.บต.) 
3.8  จัดทําบัญชีเปรียบเทียบขาราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนระดับ 
 3.9  ตรวจสอบระบบฐานขอมูล DPIS กับระบบจายตรงเงินเดือน และคาจางให  

ถูกตองตรงกัน 
3.10  ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
3.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นางรวีวรรณ มรรควิน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.๑  ดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตาง ๆ 
4.๒  การสอบแขงขัน 
4.๓  การคัดเลือก 
 ๔.4  การดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดมาข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการ 

คัดเลือกในตําแหนงตาง ๆ 
4.๕  เรียกตัวผูสอบแขงขันได/ผูไดรับการคัดเลือกบรรจุเขารับราชการในตําแหนงตาง ๆ 
4.๖  บรรจุขาราชการท่ีลาออกจากราชการกลับเขารับราชการ 

4.7 คัดเลือกเพื่อ... 
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4.๗  คัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุน ก.พ. และทุนตาง ๆ เขารับราชการในตําแหนงตาง ๆ 
4.8  ดําเนินการสรรหาขาราชการเขาสูระบบโครงการขาราชการผูมีสัมฤทธิ์สูง 
4.9  การจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ  
4.10  การจัดทําคําส่ังบรรจุและแตงต้ังขาราชการ 
4.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นางพิชญา แกวกัณฐี ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลฏิบัติการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

  5.1 ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําหนวยงานในสวนกลาง 

5.๒ จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําหนวยงาน            
ในสวนกลาง โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.3 ตรวจสอบคําส่ังเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

5.๔ จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการปรับระดับช้ันงานของลูกจางประจํา               
โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5 .๕  จัด ทํ าคํา ส่ั ง  และหนั ง สือ ท่ี เกี่ ย วข อ งในการปรับปรุ งกํ าหนด ตําแหน ง                     
ของลูกจางประจํา โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.6 แกไขและปรับปรุงฐานขอมูลลูกจางประจําตามคําส่ัง ลาออก ตัดโอน เกษียณอายุ
ราชการ เสียชีวิต ปรับปรุงกําหนดตําแหนงและระดับช้ันงาน ในระบบจายตรงของกรมบัญชีกลางใหเปนปจจุบัน 

5.7  ปรับปรุงขอมูลคาจางลูกจางประจําในระบบจายตรงของกรมบัญ ชีกลาง                
ใหเปนปจจุบัน 

5.8 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ            
โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.9 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหลูกจางประจํากลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามเดิม โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.10 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง
ลูกจางประจํา โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.11 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการให ลูกจางประจําไดรับเงินเพิ่ม               
ตามคุณวุฒิการศึกษา โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.12 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการให ลูกจางประจําได เงิน พสร.                    
โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.13 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหลูกจางประจําไดเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.14 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการแกไขคําส่ังปรับระดับช้ันงาน/ปรับปรุง
กําหนดตําแหนง/ตัดโอนตําแหนง ในกรณีเล่ือนข้ันคาจาง โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว 

5.15 จัดทําบัญชี... 
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5.15 จัดทําบัญชีถือจายคาจางลูกจางประจํา ประจําปสงกรมบัญชีกลาง 

5.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  6. นางสาวชัญญากร สิงหสาย ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
6.2 ดําเนินการจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารง 

 ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 
6.๓  จัดทํารายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
6.๔  จัดทําคําส่ังยายขาราชการผูไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน 
6.5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   7. นางวราภรณ ภูศรี ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

   7.1 จัดทําคําส่ังใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  7.2 จัดทําคําส่ังใหขาราชการกลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามเดิม 
   7.3 จัดทําคําส่ังแตงต้ังขาราชการรักษาราชการแทน หรือใหขาราชการ  

รักษาการในตําแหนง 
   7.4 จัดทําเรื่องอธิบดีขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
   7.5 เสนอคําส่ังจังหวัด เรื่อง ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ เรื่อง ให

ขาราชการรักษาการในตําแหนง  
  7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. – วาง - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   8.1 จัดทําคําส่ังรับโอน – ใหโอนขาราชการ 
   8.2 จัดทําคําส่ังแกไขการรับโอน – ใหโอน 
   8.3 จัดทําคําส่ังเงินประจําตําแหนงสายงานนายสัตวแพทย 
   8.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9.  นางจิรัชญา รุงเรือง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9 .๑ ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ 

9.๒  จัดทําคําส่ังใหพนักงานราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
9.๓  จัดทําคําส่ังใหพนักงานราชการ ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 
9.๔  ปรับอัตราคาตอบแทน ตัดโอนตําแหนง และเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
9.๕  ปรับปรุงฐานขอมูลพนักงานราชการใหเปนปจจุบัน 
9.๖  จัดทําคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนกรณีพิเศษ 

นอกเหนือโควตาปกติ 
9.7 กําหนด... 
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9.๗  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 
9.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

10. นางรวิพรรณ  อินทมาตร ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1. จัดทําคําส่ังแกไขคําส่ังยายและคําส่ังเล่ือนขาราชการกรณีเล่ือนข้ันเงินเดือน   
10.2 จัดเก็บคําส่ัง และทําสําเนาคําส่ังใหสํานักงาน ก.พ.   
10.3 จัดทําหนังสือเรียนอธิบดี เพื่อโปรดทราบหนังสือแจงใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
10.4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. นางสาวสุวนิด พรมมา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.๑  การปรับระดับช้ันงานของตําแหนงลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย  

11.๒  การปรับปรุงขอมูลลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย, 
พนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

11.๓  การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสในระบบจัดเก็บเอกสารและประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
11.๔  ตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม 
11.๕  ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
11.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนในการสอบ และการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
11.7  ดําเนินการจัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

วัคซีนจําหนาย  
11.8  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

12. นางสาวรุงระวี จันทรหอม ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 12.1  การจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งเปนตําแหนงระดับควบ 

 12.2  ปรับปรุงขอมูลเงินเดือนขาราชการในระบบจายตรงเงินเดือนขาราชการ ของ
กรมบัญชีกลาง 

 12.3  แกไขและปรับปรุงขอมูลขาราชการตามคําส่ัง ลาออก โอน ยาย ในระบบจาย
ตรงเงินเดือนขาราชการ ของกรมบัญชีกลาง 

  12.4 จัดทําคําส่ังใหขาราชการลาศึกษา-ฝกอบรม ในประเทศและตางประเทศ 
12.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
      ๑. นายศิริ พรรณศิริ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

              หนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิ บัติงานในฐานะหัวหนาฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ดูแล และปฏิบัติงานในฝาย 

1.1 จัดทําเรื่อง... 



๑๐ 

๑.๑ จัดทําเรื่องขอบําเหน็จบํานาญขาราชการ ลูกจางประจํา กรณีเกษียณ ลาออก ตาย 
ขาราชการบํานาญ ลูกจางผูรับบําเหน็จรายเดือน กรณีตาย 

๑.๒ ขอพระราชทานเครื่องราชเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๑.๓ ขอพระราชทานเครื่องราชฯท้ังช้ันสายสะพายและช้ันตํ่ากวาสายสะพาย 
๑.๔ โควตาเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 
๑.๕ เปนนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุงแกไขขอมูลบุคลากรภาครัฐของ

กรมบัญชีกลาง (โครงการจายตรงคารักษาพยาบาล) เฉพาะสวนกลาง 
๑.๖ เปนนายทะเบียนบํานาญ ปรับปรุงแกไขขอมูลขาราชการบํานาญในระบบของกรมบัญชีกลาง  
๑.๗ จัดทําขอมูลตามท่ีหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกรองขอ 

   ๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.     –วาง-          ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
          หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

๒.๑ การขอบําเหน็จ 
๒.๒ การขอบํานาญ 
๒.๓ การขอบําเหน็จตกทอด 
๒.๔ การขอบําเหน็จดํารงชีพ 
๒.๕ การทําบําเหน็จคํ้าประกัน 
๒.๖ การขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

        ๓. นางสาวบุญศรี ทองผองสวัสด์ิ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
           หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

            ๓.๑ ดําเนินการเรื่องขอบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนกลาง 
             ๓.๒ ปรับปรุงขอมูลของผูบริหารผูอํานวยการกอง/สํานัก ใหกับกรมประชาสัมพันธ 
             ๓.๓ รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานประจําเดือนของฝาย 
             ๓.๔ จัดทํารายงานแผน-ผล IDP ของฝาย 
            ๓.๕ การถายโอนขอมูลขาราชการ 

๓.๖ จัดทําขอมูลสถิติของขาราชการตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกรองขอ 
๓.๗ จัดทําตัวช้ีวัดของฝาย 
๓.๘ รายงานการประเมินผลตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

                  มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)     
              ๓.๙ บันทึกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอัตรากําลัง เงินเดือนของขาราชการ และคาจางของ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (สํานักงาน ก.พ.ร.)           
            ๓.๑0 จัดทําขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลกําลังคน (สนง.ก.พ.) 

๓.๑๑ โควตาเล่ือนเงินเดือน (ตามพิจารณา) 
๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เชน การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการท่ี        

 
 

ปฏิบัติราชการ... 



๑๑ 

ปฏิบัติราชการตามหนวยงานตาง ๆ นอกกรมปศุสัตว, ตรวจสอบการรับสิทธิรับเงินชวยเหลือเยียวยา ผูไดรับ
ผลกระทบทางการเมือง,การสงช่ือเทพีคูหาบเงินในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการ
คัดเลือกคูเคียงพระยาแรกนา (พิจารณา) เปนตน            
                      ๔. นางสาวช่ืนกมล มงคลศิลป ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

          หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

    ๔.๑ ขอพระราชทานเครื่องราชฯท้ังช้ันสายสะพายและช้ันตํ่ากวาสายสะพาย 
     ๔.๒ ขอพระราชทานเครื่องราชเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   ๔.๓ ดําเนินการใหขาราชการเขาเฝาฯรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย 
     ๔.๔ จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาของ  
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
    ๔.๕ จายใบกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

    ๔.๖ สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ กรณี 
เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับช้ันท่ีสูงกวา 
     ๔.๗ ปรับปรุงฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ (Mendel) 
     ๔.๘ ปรับปรุงขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณใน ระบบ DPIS 
    ๔.๙ การขอยืม – การสงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ(ยืมช่ัวคราว) 
    ๔.๑๐ ตรวจสอบประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
     ๔.๑๑ ขอพระราชทานเพลิงศพ 
                            ๔.๑๒ การลาของขาราชการ และลูกจางประจํา กรณีลาเกินอํานาจ ผอ./อปส. เสนอ
กรม/กระทรวง เพื่อพิจารณาอนุญาต 

๔.๑๓ ใหบริการขอมูลขาวสารของ กสจ. รับสมัครสมาชิกใหม และถอนเงินคืนใหแก
สมาชิกท่ีพนจากการรับราชการ 
     ๔.๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๕. นายนนท ทัศนเมธิน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   ๕.๑ ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล DPIS ในฐานะ Admin ของระบบ 
   ๕.๒  แกไขขอมูลตําแหนงของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ในระบบ 
DPIS ใหเปนปจจุบัน 

   ๕.๓ เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลพนักงานราชการ เพื่อใหเช่ือมโยงกับ
ขอมูลในระบบ DPIS ได 
   ๕.๔ เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการชวยราชการของขาราชการ  

   ๕.๕ เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบคนหารายช่ือของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ บนหนาเว็บไซต ของกองการเจาหนาท่ี 
   ๕.๖ บันทึกประวัติการรับเงินเดือน และแกไขเงินเดือนใหเปนปจจุบัน 
   ๕.๗ จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดทําโควตาเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 
   ๕.๘ จัดเตรียมขอมูลเขาโปรแกรมขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
   ๕.๙ ดูแลระบบการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน  ในระบบ DPIS 

5.10 ดําเนินการ... 



๑๒ 

   ๕.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนเงินเดือน ในระบบ DPIS 
   ๕.๑๑ ดูแล จัดการ เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง Printer ใหอยูในสภาพท่ีใชงานได 
   ๕.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๖. นางจินตนา มากพุม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
          หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

  ๖.๑ บันทึกคําส่ังของกรมและของจังหวัดลงใน ก.พ.7 ดังนี ้
      - คําส่ังยายและแกไขคําส่ังยาย 
      - คําส่ังเล่ือนขาราชการและแกไขคําส่ังเล่ือนระดับ 
                         - คําส่ังเล่ือนเงินเดือน (นอกเหนือจากคําส่ังเล่ือนเงินเดือนตามปกติ) และแกไข

คําส่ังเล่ือนเงินเดือน เล่ือนเงินเดือนขาราชการเพิ่มเติม คําส่ังเล่ือนเงินเดือนผูบริหาร (อํานวยการตน และปศุสัตวจังหวัด) 
  - ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 
  - แตงต้ังขาราชการ 

   - แตงต้ังขาราชการใหรักษาราชการแทน 
  - ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง 
  - แกไขคําส่ังรับโอนขาราชการ 
  - ใหขาราชการไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ 
  - แกไขคําส่ังบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได 
  - ยกเลิกคําส่ังใหขาราชการไดรับเงินตอบแทนพิเศษและเล่ือนเงินเดือนขาราชการ (เพิ่มเติม) 
                          - ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและแกไขคําส่ังใหขาราชการ

ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
  - ใหขาราชการไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) 
  - ยกเลิกคําส่ังตาง ๆ และแกไขคําส่ังตาง ๆ 
  - ใหขาราชการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและแกไขใหขาราชการไดรับ

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
  - แกไขคําส่ังใหขาราชการไดรับเงินตอบแทนพิเศษ 
  - คําส่ังอื่น ๆ 
      ๖.๒ รับรองวุฒิการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสัตวแพทย 
  ๖.๓ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
  ๖.๔ ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณี เล่ือนระดับ 
      ๖.๕ ตรวจสอบ สวัสดิการเงินกู  (กบข.) สวัสดิการเงินกูแบบไมมีเงินฝาก (กรม-     

ธนาคารกรุงไทย) 
  ๖.๖ คนหา หยิบแฟมและเก็บแฟมประวัติขาราชการ 
  ๖.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๗. นางสาวประภาพร มูลรังษี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   ๗.๑ การลาไปทัศนศึกษาตางประเทศของขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา 

                            7.2 การลาบวช... 



๑๓ 

  ๗.๒ การลาบวช ลาอุปสมบท ลาคลอด ลาไปประกอบพิธีฮัจจ ลาไปชวยภรรยาเล้ียงดูบุตร 
  ๗.๓ การขอบําเหน็จดํารงชีพเพิ่ม  
  ๗.๔ ตรวจสอบ/บันทึก/เสนอเรื่องการลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของผูบริหาร ผอ.สํานัก/ 

          กอง และหัวหนาหนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
   ๗.๕ ขาราชการเกษียณอายุปปจจุบัน  ประกาศเกษียณฯ จัดทําโล  มอบโลงาน

เกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว และ งานเกษียณอายุราชการกระทรวงฯ 
   ๗.๖ จัดทําขอมูลขาราชการเกษียณอายุ (ลวงหนา 1 ป ) (ตรวจสอบ วัน เดือน ปเกิด 

จัดทําขอมูลเขา อ.ก.พ.กรม) 
   ๗.๗ รวบรวมเอกสารหลักฐาน กรณี แกไข วันเดือนปเกิด กรณีขาราชการบันทึก ก.พ.7 

ผิดพลาด ใหกับสํานักงาน ก.พ. ตรวจสอบ/ สํานักงาน ก.พ. อนมุัติ บันทึกการเปล่ียนแปลงใน ก.พ.7 เปล่ียนแปลง
ขอมูลใน DPIS และเก็บเอกสารเขาแฟมเหลือง 

๗.๘ รับผิดชอบรายละเอียดลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียน 
เกษียณอายุราชการ 

๗.๙ บันทึกคําส่ังการลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ลงแฟม ก.พ. ๗ 

๗.๑๐ จัดทําคําของบประมาณประจําปของฝายทะเบียนประวัติฯ 
   ๗.๑๑ update version ระบบ DPIS 

     ๗.๑๒ Back up ระบบ DPIS 
     ๗.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๘.  นางสาวพอตา ทองดารา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
          หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

    ๘.๑ บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือน เงินรางวัล ขาราชการสวนกลางท้ังผูบริหารและ     
ผูปฏิบัติงาน 
    ๘.๒ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
    ๘.๓ ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณี เล่ือนระดับ 
    ๘.๔   รวบรวมวันลาของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาคเพื่อใชประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน (ตรวจสอบลาเกิน ขาดราชการ) 
    ๘.๕  เก็บรวบรวมวันลาของขาราชการท้ังหมด หลังส้ินปงบประมาณ บันทึกลงเครื่อง
คอมฯเพื่อไวบันทึกลงแฟมประวัติขาราชการ 
  ๘.๖ ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณี สวัสดิการเงินกู กบข. (กองคลัง) และ       
สวัสดิการเงินกูแบบไมมีเงินฝาก (กรม ธนาคารกรุงไทย) 
    ๘.๗ ตรวจสอบวันลาเพื่อใชในการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ 
    ๘.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๙. นางอรเยาว รักสนอง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๙.๑ จัดทําแฟมประวัติ ก.พ.7 และแฟมเหลืองเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐาน สําหรับ    
ขาราชการบรรจุใหมและขาราชการท่ีรับโอนมา 

9.2 สมัครสมาชิก... 



๑๔ 

       ๙.๒  สมัครสมาชิก กบข. ใหกับขาราชการบรรจุใหมและขาราชการท่ีรับโอนมา 
   ๙.๓  บันทึกขอมูลคารักษาพยาบาลของขาราชการท่ีบรรจุใหมหรือขาราชการท่ีรับโอนมา 

(เฉพาะในสวนกลาง) ลงในฐานขอมูลกรมบัญชีกลางและโอนใหหนวยเบิกจายท่ีบรรจุจริง (กรณีท่ีไมไดบรรจุสวนกลาง) 
       ๙.๔  การขอยืมแฟมประวัติขาราชการเกษียณอายุราชการ การตรวจสอบและการสง    

         แฟมประวัติใหหนวยงานอื่น (กรณีขาราชการโอนไป) 
         ๙.๕  การบันทึกคําส่ัง เรื่องพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบรรจุใหม 

           ลงใน ก.พ.7 และเก็บเอกสารในแฟมประวัติ 
         ๙.๖  บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือนขาราชการในสวนภูมิภาค 

       ๙.๗  บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือนขาราชการและเล่ือนระดับของขาราชการ 
         ระดับบริหาร     

   ๙.๘  คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
 ๙.๙  ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณี เล่ือนระดับ 
 ๙.๑๐ ตรวจสอบขอมูล กบข.ใหกับหนวยงาน 
        ๙.๑๑ ตรวจสอบ สวัสดิการเงินกู (กบข.) สวัสดิการเงินกูแบบไมมีเงินฝาก 

          (กรม- ธนาคารกรุงไทย) 
       ๙.๑๒ บันทึกขอมูลของขาราชการบรรจุใหมและขาราชการท่ีรับโอนมา ลงในระบบ 

          DPIS พอม SCAN รูปถายลงระบบ              
       ๙.๑๓ เก็บเอกสารลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม หนังสือบําเหน็จตกทอดฯ   

หนังสือรับรองทวีคูณ 
       ๙.๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๑๐.      –วาง-      ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

   ๑๐.๑ บันทึกแกไข เปล่ียนแปลง คํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล ของขาราชการในแฟม
ประวัติ ก.พ.7 พรอมท้ังบันทึกการเปล่ียนแปลงขอมูลลงในระบบ DPIS แจงสํานักงาน ก.พ. 

   ๑๐.๒ บันทึก ก.พ.7 กรณีขาราชการเพิ่มประวัติการอบรม แจงสํานักงาน ก.พ. เก็บ     
เอกสารเขาแฟมเหลืองและเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS 

   ๑๐.๓ บันทึก ก.พ.7 กรณีขาราชการเพิ่มวุฒิการศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ. เก็บเอกสาร
เขาแฟมเหลืองและเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS แจงสํานักงาน ก.พ. 

  ๑๐.๔ บันทึก ก.พ.7 กรณีขาราชการเสียชีวิต แจงสํานักงาน ก.พ. เก็บเอกสารเขาแฟม
เหลืองและเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS 

    ๑๐.๕ ขอยืมแฟมประวัติของขาราชการกรณี ขาราชการเสียชีวิต 
   ๑๐.๖ รวบรวมสําเนาคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๑๐.๗ รวบรวมเอกสารและขอโควตาพิเศษของกรมปศุสัตว 
๑๐.๘ ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณี เล่ือนระดับ 
๑๐.๙ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
๑๐.๑๐ บันทึกแกไข เปล่ียนแปลง คํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล ของพนักงานราชการลง

ในระบบ DPIS 
10.11 เก็บเอกสาร... 



๑๕ 

๑๐.๑๑ เก็บเอกสารเขาแฟมเหลืองและเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS 
                               ๑๐.๑๒ บันทึกเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS กรณีพนักงานราชการแจงการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา 

๑๐.๑๓ บันทึกเปล่ียนแปลงขอมูลใน DPIS กรณีพนักงานราชการลาออก เสียชีวิต  
๑๐.๑๔ จัดทําบัตรอวยพรวันเกิดประจําเดือน สําหรับผูบริหารในกรมปศุสัตว และ 

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ในกองการเจาหนาท่ี 
   ๑๐.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๑๑. นางสาวจุฑาทิพย ยี่สุนหอม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
            หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑๑.๑ ทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของขาราชการบํานาญ (ขาราชการ,             
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ยกเวน สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัด แตไมรวมปศุสัตว
กรุงเทพมหานคร) 

๑๑.๒ ทําบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน  

 ๑๑.๓  บันทึกขอมูลและสรุปวันลาของ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการใน          
กองการเจาหนาท่ี 

๑๑.๔ ใหบริการเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
๑๑.๕ การบันทึกคําส่ัง เรื่องพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ของขาราชการบรรจุใหม ลงใน

แฟม ก.พ.๗ และเก็บเอกสารในแฟมประวัติ 
๑๑.๖ เก็บเอกสารลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม  
๑๑.๗ ใหบริการเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

                             ๑๑.๘ เก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือรับรองทวีคูณ เขาแฟมประวัติ 
      ๑๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ๑๒. –วาง- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบติังาน 
          หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้  

๑๒.๑ จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

๑๒.๒ จายใบกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
 ๑๒.๓ การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน

ราชการ กรณี เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับช้ันท่ีสูงกวา 
๑๒.๔ พิมพประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๑๒.๕ การยืม –สงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมช่ัวคราว) 
๑๒.๖ ปรับปรุงขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณใน ระบบ DPIS 
๑๒.๗ จัดทําหนังสือทวงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณี โอน ลาออก เกษียณอายุ

ราชการ เสียชีวิต 
๑๒.๘ ตรวจแฟมประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณี โอน ลาออก เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต 
๑๒.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

13. นายเอกชัย... 



๑๖ 

            ๑๓. นายเอกชัย แสงเวียง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
          หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

๑๓.๑ บันทึกขอมูลพนักงานราชการในระบบ DPIS 
๑๓.๒ ตรวจสอบสัญญาจางของพนักงานราชการ และบันทึกขอมูลลงในระบบ DPIS 
๑๓.๓ ตรวจสอบเอกสารการเปล่ียนตําแหนงของพนักงานราชการ ลงในระบบ DPIS 
๑๓.๔ ตรวจสอบการเปล่ียนกรอบตําแหนง การเพิ่มและการตัดโอนตําแหนง ลงในระบบ  DPIS 

    ๑๓.๕ บันทึกการตอสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงในระบบ DPIS 
๑๓.๖ จัดทําแฟมประวัติ ก.พ.7 และแฟมเหลืองเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานสําหรับ 

ขาราชการบรรจุใหม และขาราชการท่ีรับโอนมา  
๑๓.๗ สมัครสมาชิก กบข. ใหขาราชการบรรจุใหม และขาราชการท่ีรับโอนมา 
๑๓.๘ การบันทึกคําส่ังพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีของราชการท่ีมาบรรจุใหม ลงใน ก.พ.7 

และเก็บเอกสารในแฟมประวัติบรรจุใหม 
๑๓.๙ เก็บเอกสารลายพิมพลายนิ้วมือของ ขาราชการบรรจุใหม 
๑๓.๑๐ ตรวจสอบและเก็บหนังสือบําเหน็จตกทอด ของขาราชการ 
๑๓.๑๑ เก็บหนังสือรับรองทวีคูณเขาแฟมประวัติ 
๑๓.๑๒ การขอคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
๑๓.๑๓ บันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ขาราชการของจังหวัดในเขต ๓ และเขต ๔ 
1๓.1๔ บันทึกคําส่ังกรมปศุสัตวและคําส่ังจังหวัด เรื่องใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

และคําส่ังใหขาราชการกลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ พรอมท้ังคําส่ังแกไขและยกเลิกคําส่ัง 
 ๑๓.๑๕ บันทึกคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
๑๓.๑๖ จัดสงพรอมตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ และ ก.พ. ๗ ของขาราชการท่ี

ลาออก ใหหนวยงานท่ีขอ เพื่อจัดทําบําเหน็จบํานาญ 
 ๑๓.๑๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

    ๑๔. นางสาวพัชรินทร สุขนุม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
                หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๔.๑ จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

๑๔.๒ จายใบกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
๑๔.๓ การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

กรณี เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับช้ันท่ีสูงกวา 
๑๔.๔ พิมพประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๑๔.๕ บันทึกประวัติลูกจางประจํา 
๑๔.๖ การยืม – สงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมช่ัวคราว) 
๑๔.๗ จัดทําและเวียนเอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ ท้ังหมด 
๑๔.๘ รับผิดชอบบันทึกความเคล่ือนไหว ประวัติขอมูลตาง ๆ ของลูกจางประจํา และ

ลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนในสมุดทะเบียนประวัติ เชน เล่ือนข้ันคาจาง ปรับระดับตําแหนง เปล่ียนแปลงการ
ดํารงตําแหนง เปนตน 

14.9 ปรับปรุง... 



๑๗ 

การบริหาร... 
 

๑๔.๙ ปรับปรุงขอมูล เปล่ียนแปลง แกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล และวันเดือนปเกิด 
เพิ่มวุฒิการศึกษา เกษียณ เสียชีวิต ลาออกของลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียน ในระบบคอมพิวเตอร 

๑๔.๑๐ ใหบริการขอมูลประวัติ คัดสําเนาประวัติลูกจางประจํา และลูกจางประจํา
เงินทุนหมุนเวียน 

๑๔.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                   ๑๕. นางสาวแพรวพราว   มายะนันท  ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

๑๕.1 จัดทําบัตรอวยพรวันเกิดประจําเดือน สําหรับผูบริหารในกรมปศุสัตว และ
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในกองการเจาหนาท่ี 

15.2 แกไขขอมูลตําแหนงของขาราชการ และลูกจางประจํา ในระบบ DPIS ใหเปนปจจุบัน 
15.3 บันทึกขอมูลวันลาของกอง ยอนหลัง 
15.4 update version ระบบ DPIS 
15.5 Back up ขอมูลระบบ DPIS 
15.6 ดูแล จัดการ เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง Printer ในฝายทะเบียนฯ ใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานได  

15.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
1. นางปยะนาถ พุมดวง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ปฏิ บั ติ งาน ในฐานะหั วหน าฝ ายสวัสดิการและ เจ าหน า ท่ี สัมพั นธ  มี หน า ท่ีและ              
ความรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการ ลูกจางและ
เจาหนาท่ีของกรมในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดใหตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนและ         
ความพึงพอใจของขาราชการ ลูกจางและเจาหนาท่ีทุกคน ดังนี้ 

๑.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว โดยควบคุม กํากับ ดูแลดําเนินการของ
การฌาปนกิจสงเคราะหฯ ใหเปนไปตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑.๒ การเคหะสงเคราะห (โครงการสวัสดิการเพื่อท่ีอยูอาศัย) มีหนาท่ีพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงกับธนาคาร ตรวจสอบผูมีสิทธิเขารวมโครงการและออกหนังสือรับรองเงินเดือนการผานสิทธิ  

๑.๓ โครงการรานอาหารสวัสดิการกรมปศุสัตวและโครงการสวัสดิการรานจําหนาย
ผลิตภัณฑดานปศุสัตว โดยควบคุม ดูแล และบริหารรานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑสัตว 
พิจารณาคัดเลือกจํานวนและประเภทรานคาและจัดทําสัญญาเชา 

๑.๔ สวัสดิการสินคาราคาถูก จัดหาสินคาอุปโภคและอุปโภคท่ีจําเปนมาจําหนายในราคา
พิเศษ 

๑.๕ กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 
๑.๖ สวัสดิการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
๑.๗ พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของกรมปศุสัตวและการ

แตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ของสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว 
๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
      -  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  



๑๘ 

-  การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) 
 

 
       - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวม             

การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว 
       - โครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Workplace)      

- ตัวช้ีวัด/ความเส่ียง/การควบคุมภายใน 
       - การจัดการความรู (KM)  
       - การตรวจสุขภาพประจําป 

๒. นางวันเพ็ญ เอกชน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
           - ศึกษาและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของ            
สวนราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๙ 

        - จัดทําและดูแลฐานขอมูลการหักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีเงินเดือนและ
คาจางใหถูกตองและเปนปจจุบัน แจงใหกองคลังดําเนินการ 

         - จัดทําและดูแลการส่ังจายเงินตาง ๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
โดยผูมีอํานาจส่ังจายเงินและประสานกับธนาคารเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 

         - การเงินและบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
        - ตรวจสอบหลักฐานและจายเงินสงเคราะหศพใหแกผูมีสิทธิรับเงิน กรณี

สมาชิกเสียชีวิต 
๒.๒ งานสวัสดิการภายใน 
           - พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของกรมปศุสัตว การ

แตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ของสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

           - โครงการสวัสดิการรานคาสวัสดิการกรมปศุสัตวและโครงการสวัสดิการราน
จําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว 

           - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 

           - สวัสดิการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบในภาคใต 
           - จัดทําและดูแลการส่ังจายเงินตาง ๆ ของเงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว 

โดยผูมีอํานาจส่ังจายเงินและประสานกับธนาคารเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 
           - การเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว 
๒.๓ โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวม             

การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว 
๒.๕ ความเสมอภาคระหวางหญิง – ชาย 
๒.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

การบริหาร… 



๑๙ 

           - การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 
           - ตัวช้ีวัดของฝาย/กอง 
           - ความเส่ียง/การควบคุมภายใน          

- การจัดซื้อ-จัดจาง ของกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตวและการฌาปนกิจสงเคราะห 
กรมปศุสัตว และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ 

๓. นางสาวมัสยา  ศรีเศรษฐา  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
    หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
       - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด และ วิธีธนาณัติ บันทึกการชําระ 

เงินของสมาชิกและออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงสมาชิก 
 - ตรวจสอบและติดตามการชําระเงินคาสงเคราะหศพของสมาชิกและแจงยอด

คางชําระใหสมาชิกทราบ 
       - จัดทําและดูแลฐานขอมูลการหักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีบํานาญ และ

บําเหน็จรายเดือน ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
 - ดําเนินการเรื่องการรับสมัครใหม – คัดออก – ลาออก 
       - จัดสงแจงขาวสารแกสมาชิก 

๓.๒ งานสวัสดิการ 
       - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 
 - รับผิดชอบรานคายอย จัดทํารายละเอียดการจอง และชําระเงิน 
 - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิการ เชน คาบํารุงรักษาพื้นท่ี , 

คาไฟฟาและน้ําประปา เปนตน 
 - นําเงินฝากธนาคาร และจัดทํารายละเอียดรายงานใหเหรัญญิกทราบ รวมท้ัง

จัดทําทะเบียนคุมการเก็บเงินตาง ๆ เพื่อตรวจสอบ 
๓.๓ งานธุรการ 
๓.๔ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   - การจัดการความรู (KM)  
๔. นางสาวภารวี โพธิ์งาม  ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
     หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๔.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
 - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด วิธีโอนเงินผานธนาคาร 

       - บันทึกการชําระเงินของสมาชิกขาราชการบํานาญ บําเหน็จรายเดือนเงินเดือน
และคาจางประจํา และออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงใหแกสมาชิก 

       - ตรวจสอบและติดตามการชําระเงินคาสงเคราะหศพของสมาชิกและแจงยอดคาง
ใหสมาชิกทราบ 

๔.๒ งานสวัสดิการ 
       - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให 

ปฏิบัติตาม... 



๒๐ 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด  
๔.๓ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
       - ดูแล เกี่ยวกับขอมูล เว็บไซต ของฝายสวัสดิการฯ ใหถูกตองเปนปจจุบัน 
       - จัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน (Action Plan)  
       - โครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Workplace) 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
1.             –วาง-             ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง   

มีหนาท่ีรับผิดชอบ  กํากับ  ดูแล  ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบงานโครงสรางและอัตรากําลัง  รวมท้ังการวาง
แผนการใชกําลังคนใหมีความเหมาะสม ประหยัดและคุมคา ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานดาน
บริหารงานและอัตรากําลัง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นายไตรเทพ ณรงคอินทร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 2.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคางานประกอบการปรับปรุง
กําหนดตําแหนงขาราชการ 

       2.1.1 การเกล่ียอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) 
       2.1.2 การกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนประเภทอํานวยการ ประเภท

วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ,เช่ียวชาญ,ชํานาญการพิเศษ) และประเภทท่ัวไป 
       2.1.3 การเปล่ียนดานความเช่ียวชาญ 
       2.1.4 การเปล่ียนช่ือตําแหนงในสายงาน 
       2.1.5 การเปล่ียนประเภทตําแหนง 
2.2 จัดทําตัวช้ีวัด และสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของผูบริหาร 

(ผูอํานวยการสํานัก/กอง และปศุสัตวจังหวัด) 
2.3 จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     

(HR Scorecard) 
2.4 วางแผนพัฒนาระบบโครงสรางและอัตรากําลังและการใชกําลังคน 
2.5 วางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 5) 
2.6 การปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายในของหนวยงานท่ีตํ่ากวากรม 
2.7 ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 5) 
2.8 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ

ราชการกรมปศุสัตว (ตัวช้ีวัดภายใน/ตัวช้ีวัดกรม) 
 2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคางานประกอบการปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการ   

3.1.1. การกําหนด... 
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       3.1.1. การกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนประเภทอํานวยการ ประเภท
วิชาการและประเภทท่ัวไป 

3.2 การดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล/นักวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรการแพทย 

3.3 ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA หมวด 5)  

3.4 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ
ราชการกรมปศุสัตว (ตัวช้ีวัดภายใน/ตัวช้ีวัดกรม) 

3.5 การปรับปรุงโครงสรางการแบงงานของหนวยงานท่ีตํ่ากวากรม 
3.6 การประเมินตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
3.7 การบริหารอัตรากําลังตําแหนงวางของกรมปศุสัตว 
3.8 จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) 
 3.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. นางศศิธร จารุพงศกร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคางานประกอบการปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการ   

       4.1.1 การเกล่ียอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน)  
       4.1.2 การกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนประเภทอํานวยการ ประเภท

วิชาการ และประเภทท่ัวไป 
       4.1.3 การเปล่ียนดานความเช่ียวชาญ 
       4.1.4 การเปล่ียนช่ือตําแหนงในสายงาน 
       4.1.5 การเปล่ียนประเภทตําแหนง 
       4.1.6 การจัดทําเกณฑการกําหนดตําแหนง 
4.2 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคางาน (กลุมภารกิจดาน

สุขภาพสัตว) 
4.3 จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลโครงสรางอัตรากําลัง 
4.4 การปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายในของหนวยงานท่ีตํ่ากวากรม  

      4.5 จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Jop Description)  
4.6 จัดทําและดําเนินการ การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) 
4.7 การบริหารอัตรากําลังตําแหนงวางของกรมปศุสัตว 
4.8 ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 5) 
4.9 จัดทําสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของขาราชการกรมปศุสัตว 
 4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 

5. นางสาววันวิสา... 
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5. นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 การดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ี
สูงข้ึน (ประเภทวิชาการ) ตําแหนงดานการบริหาร 

5.2 การกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนประเภทวิชาการ (ชํานาญการ) และประเภทท่ัวไป (อาวุโส) 
5.3 จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) 
5.4 จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     

(HR Scorecard) 
5.5 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.6 จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลและพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานการ

ประเมินบุคคลและผลงาน 
5.7 จัดทําและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังตําแหนงพนักงานราชการ 
5.8 จัดทําและดําเนินการ การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) 
5.9 วางแผนจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 
5.10 การบริหารอัตรากําลังตําแหนงวางของกรมปศุสัตว 
5.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

6. นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 6.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคางานประกอบการปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการ  

 6.1.1 การกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึนประเภทวิชาการ (ชํานาญการพิเศษ) 
และประเภทท่ัวไป 
  6.2 จัดทําและดําเนินการ การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) 

 6.3 จัดทําสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของขาราชการกรมปศุสัตว 
6.4 จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) 
6.5 จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecaed) 
6.6 จัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.7 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ประเภทวิชาการ 
 6.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

7. นางสาวอธิปประภา โพธิ์ระยา ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลโครงสรางอตัรากําลัง 
7.2 รวบรวม ตรวจสอบขอมูลปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและบริหารกรอบ

อัตรากําลังของหนวยงานท่ีตํ่ากวาระดับกรม 
7.3 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการจัดทําสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ 

ขาราชการ... 
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ขาราชการกรมปศุสัตว 
7.4 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ

ราชการกรมปศุสัตว ตัวช้ีวัดกรม (วัฒนธรรมองคการ) 
7.5 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ

ราชการกองการเจาหนาท่ี ตัวช้ีวัดภายใน (SAR Card) 
7.6 รวบรวม ตรวจสอบขอมูลแบบบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) ใหเปนปจจุบัน 
7.7 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป 
7.8 จัดทําและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังตําแหนงพนักงานราชการ 
7.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. นางสาวพฤษชาติ มหาศิริ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของกลุม จัดเก็บขอมูลตาง ๆ  
8.2 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ

ราชการกองการเจาหนาท่ี ตัวช้ีวัดภายใน (SAR Card) 
8.3 ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของผูบริหาร 

(ผูอํานวยการ สํานัก/กอง และปศุสัตวจังหวัด) 
8.4 รวบรวม ตรวจสอบขอมูลแบบบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) ใหเปนปจจุบัน 
 8.5 จัดทํา ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการปฏิบัติ

ราชการกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  
8.6 รวบรวมและติดตามขอมูลการจัดทําสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ขาราชการกรมปศุสัตว 
 8.7 การจัดประชุมของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
 8.8 การดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

(ประเภทท่ัวไป)  
 8.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9. นางสาวชุติมา มวงไหมทอง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 9.1 การดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ี
สูงข้ึนประเภทวิชาการ ตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ  และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงระดับ
ชํานาญการ (นายสัตวแพทย)              

 9.2 ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
(ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทาปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และหัวหนากลุมท่ีรายงานตรงตออธิบดี) 

 9.3 ปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงานภายในของหนวยงานท่ีตํ่ากวาระดับกรม 
 9.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
9.5 จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecaed) 
9.6 จัดทํา... 
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 9.6 จัดทํารายละเอียดของบประมาณประจําป และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของของ
ศูนยฝกอบรมกรมปศุสัตว 

 9.7 จัดทําและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังตําแหนงพนักงานราชการ 
9.8 จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลและพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานการ

ประเมินบุคคลและผลงาน 
 9.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10. นางสาวสุดายงค ไพรีรณ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1 รวบรวม ตรวจสอบขอมูลแบบบรรยายลักษณะงาน (Jop Description) ใหเปนปจจุบัน 
10.2 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการ

ปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ตัวช้ีวัดกรม  
10.3 รวบรวมขอมูลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
10.4 รวบรวมขอมูลและตรวจสอบกรอบอัตรากําลังตําแหนงพนักงานราชการ 
10.5 จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลและพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานการ

ประเมินบุคคลและผลงาน 
10.6 จัดทํา ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานคํารับรองผลการ

ปฏิบัติราชการกองการเจาหนาท่ี ตัวช้ีวัดภายใน (SAR Card) 
10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
๑. นางภัทรวรรณ ล่ําดี ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลใหคําปรึกษา 

แนะนําและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรมปศุสัตวอยางเปนระบบตอเนื่อง ศึกษาความจําเปนในการ
ฝกอบรม เพื่อกําหนดรูปแบบ เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากร ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพื่อพัฒนาและประยุกต
เทคโนโลยีการฝกอบรม เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรแกผูบริหาร ติดตามประเมินผล ประสาน
แผนการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตวและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําและวางแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 งานตามภารกิจ 

1.  การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
2.  ทุนการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศ โดยใหไปศึกษาท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
3.  การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
4.  การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยหนวยงานตาง ๆ ของกรมปศุสัตว 
5.  การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมหนวยงานภายนอก 
 6. ดําเนินตามกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนา

ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
     7. การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการรายงานติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

8. การจัดทํา... 



๒๕ 

8. การจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
       -  ขอมูลการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 

-  ขอมูลแผนและผลโครงการฝกอบรมของกรมปศุสัตวประจําป 
-  ขอมูลทุนศึกษา ฝกอบรม ดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 -  ขอมูลการพัฒนาผูบริหารกรมปศุสัตว หลักสูตรนักบริหารฯ ตาง ๆ ท่ีกรมฯ

และหนายงานอื่น ๆ จัด 
-  ขอมูลวิทยากร 
-  ขอมูลสถานท่ีจัดฝกอบรม (โรงแรม) เปนตน 

๙.   รวบรวมและรายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวประจําปเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๑๐. จัดทํา ปรับปรุง ขอเสนอ แนวทางหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาบุคลากรของกรม
ปศุสัตวใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

11.  อื่น ๆ เชน 
         -  จัดทําคูมือการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
         -  คูมือการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีอื่น ๆ  

       -  คูมือหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
งานตามยุทธศาสตร 

 ๑. ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ ตามแผน HR Scorecard ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๒. ดําเนินการขับเคล่ือนการจัดการความรูกรมปศุสัตว สูการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร 
KM กรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

๓. จัดทํารายงานแผนและผลปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร (Action plan) 
ประจําปตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๔. ดําเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับผูบังคับบัญชากรมปศุสัตว
บริหารราชการยุคใหม ตามแผน HR Scorecard ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

๕. ดําเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานอยางเปนระบบ ตามแผน HR Scorecard ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๖. ดําเนินการโครงการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู ตามแผน HR 
Scorecard ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๗. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาใหการจัด
ฝกอบรมของกรมปศุสัตวเปนไปตามหลักเกณฑประกันคุณภาพท่ีกําหนด 

๘. โครงการศึกษาวิจัยตาง ๆ ไดแก 
-  โครงการสํารวจ ความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากร (PMQA หมวด ๕) 
-  โครงการสํารวจ ความตองการจําเปนในการพัฒนาของผูบริหารกรมปศุสัตว  

(ตาม HR Scorecard) 
 
 

9. ดําเนินการ... 
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๙. ดําเนินการตามตัวช้ีวัดตาง ๆ ไดแก 
     -  ตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาระดับกรมและระดับ

หนวยงาน 
     -  ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังระดับกรมและ

ระดับหนวยงาน 
      -  ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรูของกรมและของ

หนวยงาน 
      -  ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการจัดฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ  

การฝกอบรมกรมปศุสัตว 
          -  ตัวช้ีวัดอื่น ๆ ท่ีตองรวมดําเนินการในระดับหนวยงาน เชน ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน, ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของ
หนวยงาน, ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน กรมปศุสัตว เปนตน 

 งานท่ีไดรับมอบหมาย 
๑. คณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ ของกรม และของกองการเจาหนาท่ี เชน 

       -  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว 
       -  คณะกรรมการจัดการความรูกรมปศุสัตว 

       -  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ระดับสูงข้ึน 

       -  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
       -  คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาองคกรกรมปศุสัตว 
       -  คณะกรรมการวิชาการกองการเจาหนาท่ี 

๒. จัดงานถวายสัตวปฏิญาณตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๓. ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมอีกหนาท่ีหนึ่ง 
๔. ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรมปศุสัตว ตามภารกิจของกลุม

คุมครองจริยธรรม (รวมกับกลุมวินัย) 
๕. ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรม

ปศุสัตว (รวมกับกลุมวินัย) 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๒. นางสาวศิริกุล  กลิ่นทอง  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
งานตามภารกิจ 

2.1  การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
      2.๑.๑ พิจารณาโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ของหนวยงาน

ภายในกรมปศุสัตวเปนผูจัด เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมและเสนอกรมปศุสัตว
พิจารณาอนุมัติตอไป 

      2.๑.๒  ใหคําปรึกษาแนะนํา การเขียนโครงการและรายงานผลการฝกอบรม
ตลอดจนแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตามหลักเกณฑฯ 

      2.๑.๓  ตรวจ/ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะรายงานผลการฝกอบรมตามหลักเกณฑฯ  
ของหนวยงาน... 



๒๗ 

ของหนวยงานตาง ๆ กอนเสนอกรมฯทราบ 
      2.๑.๔  ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ทุก ๖ เดือน 
      2.๑.๕  ปรับปรุงแกไขคูมือตามหลักเกณฑ ข้ันตอน กระบวนการ ตลอดจน

แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบัน   
2.2. จัดประชุมประเมินผลการตรวจประเมินภายในของหนวยงานประจําปและสรุปเสนอกรมตอไป 
2.3. การพัฒนาบุคลากรโดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

             -  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
             -  หลักสูตร AEC  

งานตามยุทธศาสตร 
๑. ดําเนินการตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการจัดฝกอบรมตามหลักเกณฑการ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
๒. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๓. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิ บั ติการ (Action Plan) ตามแผน  HR Scorecard 

ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๓.นางสาวปรารถนา พลายมาศ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
งานตามภารกิจหลัก 

  ๑. ดําเนินการโครงการลาศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศ (ในเวลาราชการ) 
  ๒. ดําเนินการโครงการลาศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศ (นอกเวลาราชการ) 
  ๓. ตรวจสอบภาระผูกพันของขาราชการท่ีมีความประสงคลาออกจากราชการ/ โอน/ ยาย 
  ๔. คํานวณการชดใชทุน กรณีท่ีขาราชการผิดสัญญาลาศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศ 
  ๕. จัดทํารายละเอียดโครงการและงบประมาณเพื ่อจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปของกลุมพัฒนาบุคลากร 
  ๖. ดําเนินงานตามกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนา

ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยรับผิดชอบจัดโครงการสัมมนารวมกัน หลักสูตร 
ขาราชการบรรจุใหม 

  ๗. รับผิดชอบโครงการฝกอบรมที ่กองการเจาหนาที ่ดําเน ินการและรวมเปน
คณะทํางานดําเนินโครงการจัดฝกอบรมสัมมนาของหนวยงานตาง ๆ เชน 

      - โครงการฝกอบรมท่ีกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
      - โครงการอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว 
  ๘. การพัฒนาบุคลากรโดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก หลักสูตร 

นักบริหารของสํานักงาน ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันพระปกเกลา และหนวยงานอื่น ๆ 
  ๙.  รวบรวมขอมูลการพัฒนาผูบริหารกรมปศุสัตว ท่ีผานหลักสูตรนักบริหารฯ ของกรมฯ 

และหนวยงานตาง ๆ  ต้ังแตป 2550  ใหเปนระบบจนปจจุบัน 
  ๑๐. อื่น ๆ  
       - จัดทําคูมือลาศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศของกรมปศุสัตวแกไขและปรับปรุง 

พรอมประชาสัมพันธแบบฟอรมการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการ 
งานตาม... 



๒๘ 

งานตามยุทธศาสตร 
๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

โดยใหผู บ ังคับบัญชาทุกหนวยงานดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล ( IDP) โดยการ
ประชาสัมพันธ ส่ือสาร ช้ีแจง จัดทําคูมือรายละเอียด กระบวนการ 

๒. รับผิดชอบตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ของ 
ผอ.กกจ. โดยใหทุกกลุมฝายภายใน กกจ. ดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามตัวช้ีวัดท่ีกรมฯกําหนด 

๓. ดําเนินการโครงการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบังคับบัญชากรมปศุสัตวบริหาร   
ราชการยุคใหม ตามแผน HR Scorecard ประจําป 2557-2560 

๔. ดําเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของหนวยงานอยางเปนระบบ ตามแผน HR Scorecard ประจําป 2557-2560 

๕. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตวประจําป 2557-2560 (HR Scorecard) 

งานท่ีไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
๑. จัดงานถวายสัตยปฏิญาณตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
๒. คณะอนุกรรมการ PMQA 

   ๓. คณะทํางานการตรวจประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผูบริหาร : ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

   ๔. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
   ๕. คณะทํางานการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 

๖. คณะทํางานติดตามประเมินผลโครงการหนวยสัตวแพทยบริการ 
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. นางสาวธัญนันท  สินชัย  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
งานตามภารกิจหลัก 

๑. ดําเนินการจัดทําแผนประจําปเพื่อขอรับการจัดสรรทุนตาง ๆ ของหนวยงาน 
ภายนอก (สํานักงาน ก.พ. , กระทรวงเกษตรฯ, สวก. เปนตน) 

๒. ดําเนินการพิจารณาโครงการทุนการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศโดยไปศึกษา
ท้ังใน และตางประเทศ (กรมฯ, สํานักงาน ก.พ., กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สวก., สถาบันการศึกษา เปนตน) 
โดยดําเนินการ ดังนี ้

                         - การดําเนินการประชาสัมพันธแจงเวียนทุกหนวยงานท่ัวประเทศสมัครขอรับทุน 
เชน ทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมของสํานักงาน ก.พ. สวก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการ
ตางประเทศ และจากแหลงอื่น ๆ 
            - รวบรวมรายช่ือ และพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนตามท่ีหลักเกณฑในแตละทุนกําหนด 

                         - เสนอกรมฯ พิจารณาอนุญาตใหขาราชการสมัครรับทุน และแจงรายช่ือพรอม  
หลักฐานไปท่ีหนวยงานผูใหทุน 
                                   - แจงผลการพิ จารณาคัดเลือกจากหนวยงานผู ให ทุน เสนอกรมฯ และแจ ง          
ขาราชการทราบ 

กรณีไดรับ... 



๒๙ 

                                   - กรณี ไดรับทุนการศึกษาในประเทศในเวลาราชการ เสนอกรมฯ และเข า
กระบวนการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตอไป 

๓. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา/ฝกอบรม 
ณ ตางประเทศ ตามหลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา           
ณ ตางประเทศ ของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖)  
โดยดําเนินการ ดังนี ้

     - แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
     - กําหนดวิธีการคัดเลือก 
     - จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก 
     - การพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผูสมัครคัดเลือก 
     - จัดทําประกาศรายช่ือผูผานการกล่ันกรอง 
     - การจัดทําประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับทุน 
     - การแจงสํานักงาน ก.พ. 
              - การแจงรายงานตัว 
     - การแจงสละสิทธิการรับทุน และ 
     - ดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้  

๔. จัดทํารายละเอียดของบประมาณประจําป และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของของ  
ศูนยฝกอบรมกรมปศุสัตว 

๕. รับผิดชอบโครงการฝกอบรมและรวมเปนคณะทํางานดําเนินโครงการจัดฝกอบรม 
สัมมนา ของกองการเจาหนาท่ี และของหนวยงานตาง ๆ ของกรมปศุสัตว 

งานตามยุทธศาสตร 
      ๑. การจัดการความรูกรมปศุสัตว (Knowledge Management) 

     ๑.๑ ผูรับผิดชอบรวมกับกลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๔ ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการความรูของกรมปศุสัตว 

 - แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูกรมปศุสัตว 
        - คณะกรรมการประชุมจัดทําแผนการจัดการความรูกรมปศุสัตว 
             - คณะกรรมการจัดทํารางแผนการจัดการความรู 
             - ประชาสัมพันธผูเกี่ยวของทราบและนําไปปฏิบัติ 

      ๑.๒  ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรู 
ของหนวยงาน 

    ๑.๓ คณะทํางานและดําเนินการตามตัวช้ีวัด PMQA หมวด ๔ 
    ๑.๔ การดําเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกรมปศุสัตว (KM Forum) 

        - ประชุมคณะทํางานวางแผนดําเนินการโครงการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกรม 
ปศุสัตว และเสนอคณะกรรมการจัดการความรูฯ เห็นชอบ 

        - ประชาสัมพันธและช้ีแจงรายละเอียดผูเกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการปฏิบัติตามแผน 
      - เสนอกรมฯ อนุมัติโครงการ งบประมาณและดําเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูตามแผนการท่ีกําหนด 
ประเมิน... 



๓๐ 

- ประเมินผลการจัดการความรู และจัดทํารายงานเสนอกรมฯ ทราบ 
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับกรมปศุสัตว 

งานท่ีไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
๑. คณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ ของกรมและของกองการเจาหนาท่ี 
๒. เปนคณะทํางานตามตัวช้ีวัดตาง ๆ (บริหารความเส่ียงฯ, ควบคุมภายในฯ เปนตน) 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๕. นางสาวสุวิชญา ทันตะการ ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  ลาศึกษาตอ 
 ๖. นางสาวมัตติกา  เอี่ยมจํารัส     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิมพงานตาง ๆ ของกลุมพัฒนาบุคลากร ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. จัดทําเอกสาร/แนะนํา ช้ีแจง ระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผานระบบ E-learning  

สําหรับขาราชการบรรจุใหม 
3. แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหกับขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
4. ดูแลติดต้ังคอมพิวเตอรโนตบุคในงานประชุมตาง ๆ ของกลุมพัฒนาบุคลากร  
5. รวมเปนคณะทํางานโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 
6. รวบรวมขอมูลจัดทําเอกสารรูปเลมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ประจําป

ของกลุมพัฒนาบุคลากร 
7. ชวยติดตามและประสานงานในกรณีเรงดวนของกิจกรรมและโครงการของกลุมพัฒนาบุคลากร 
8. ดําเนินการจัดทํา,เตรียมเอกสารการประชุมตาง ๆ ประสานงาน และอื่น ๆ ในการ

ประชุมของกลุม 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗. นางสาวปมุตตารี  วิชัย   ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
                         - หลักสูตรอื่น ๆ สายงานสนับสนุน เชน ดานบริหาร ดานบริการ ประชาสัมพันธ

คุณภาพชีวิต สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม เปนตน 
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงาน

ภายนอกเพื่อเสนอกรมฯ ทราบ 
๓. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสงบุคลากรเขาอบรมกับหนวยงานภายนอกและขอมูล 

การรายงานและประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  
๔. รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปแผน-ผล การพัฒนาขาราชการประจําปของทุก

หนวยงานกรมปศุสัตวเพื่อเสนอกรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕. จัดทํารายงานสรุปแผน/ผล และขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการของกรม   

ปศุสัตว (ตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอก) 
๖. รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปแผน-ผล การพัฒนาขาราชการประจําปของกองการเจาหนาท่ี 

7. ดําเนิน... 



๓๑ 

๗. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของไดแก ประวัติวิทยากร, สถานท่ีฝกอบรม/โรงแรม 
๘. รวมเปนคณะทํางานโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๘. นางนวภรณ  สนศิริ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1 . รับ – สงหนังสือบันทึกงานรับ – สงและกล่ันกรอง แยกเรื่องใหผู รับผิดชอบ  
ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของและเสนอหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีพิจารณา 

2. ชวยดําเนินการจัดทําเอกสารและแจงเวียนไปยังหนวยงานตาง ๆ 
3. แจงเวียนเรื่องตาง ๆ ของกองการเจาหนาท่ีใหเจาหนาท่ีในกลุมและบันทึกจัดเก็บ

เอกสารในสวนท่ีเกี่ยวของ 
4 . ชวยจัดประชุมตาง  ๆเชน เตรียมเอกสาร อาหารและของวาง และแจงประสานผูเกี่ยวของ 
5. รับ - สง เอกสาร/ โทรสารและบันทึกงาน รับ – สง ทุกเรื่อง 
6. ถายเอกสารจัดทํารูปเลมเอกสารการฝกอบรม เอกสารการประชุมและอื่น ๆ 
7. เก็บขอมูลตรวจสอบขอมูล และรายงานการใชเครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร เปนตน 
8. ประสานงาน ชวยดําเนินการเรื่องตาง ๆ ของกลุม 
9.  อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เชน ดําเนินการเบิกวัสดุ อุปกรณ ดูแลการใชไฟฟาเพื่อลดพลังงาน ดูแล

อุปกรณเครื่องมืออื่น  ๆและดําเนินการแจงซอมกรณีอุปกรณตาง  ๆชํารุด 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         กลุมวินัย 
๑. นายวรฉัตร วิรัชลาภ  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวินัย ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑.๑ ติดตาม กํากับดูแลงานดานวินัย อุทธรณ และการรองเรียนรองทุกขขอความเปนธรรม 

   ๑.๒ ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย 
     ๑.๓ สงเสริมงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๑.๔  เสนอแนะใหความเห็นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินการดานวินัย อุทธรณ และรองเรียนรองทุกขขอความเปนธรรม และกฎหมายเกี่ยวของกับการ 
กระทําผิดวินัยของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เปนตน 
    ๑.๕ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
   ๑.๖ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจํากลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปศุสัตว 
    ๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๒. นายนฤชา แกวอุดมวัชระ  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการพิเศษ  

   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๒.๑ ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย 
   ๒.๒ สงเสริมงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3 เสนอแนะ... 



๓๒ 

  ๒.๓ เสนอแนะใหความเห็นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
การดําเนินการดานวินัยอุทธรณและรองเรียนรองทุกขขอความเปนธรรมและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของกับ          
การกระทําผิดวินัยของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เปนตน 

 ๒.๔ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจํากลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปศุสัตว 
 ๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๓. นางสาวสาวิตรี อุยตระกูล  ตําแหนง  นิติกรปฏิบัติการ 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย 
        ๓.๒ สงเสริมงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

                                 ๓.๓ เสนอแนะใหความเห็นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานวินัย อุทธรณ และรองเรียนรองทุกขขอความเปนธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ผิดวินัยของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
วาดวยผูตรวจการแผนดิน กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เปนตน 

๓.๔ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
๓.๕ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจํากลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปศุสัตว 
๓.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                    ๔. นายสิรภพ เดชพันธุ  ตําแหนง  นิติกร   
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    ๔.๑ ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย 
    ๔.๒ สงเสริมงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

    ๔.๓ เสนอแนะใหความเห็นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานวินัย อุทธรณ และรองเรียนรองทุกขขอความเปนธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดวินัย 
ของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   
วาดวยผูตรวจการแผนดิน กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เปนตน 
   ๔.๔ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับรองเรียนของกรมปศุสัตว 
  ๔.๕ ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจํากลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปศุสัตว 
  ๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๕.      - รอบรรจุ -      ตําแหนง  นิติกร 

   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๕.๑ ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย 

                      ๕.๒ สงเสริมงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๕.๓ เสนอแนะใหความเห็นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 

การดําเนินการ... 




