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2.6 ควบคุม จัดทําสถิติ การใชจายเงินงบประมาณ ของกองการเจาหนาท่ี 
2.7 ดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการจาง/สัญญาจาง/ลาออก ของพนักงานราชการ  
2.8 ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการ / เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหกับ

ผูบังคับบัญชา 
2.9 จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป นัดหมายกําหนดการประชุมใหกับผูบังคับบัญชา 
2.10 จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวปาณิสรา  จันทรนาค ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
3.2  วัสดุ – ครุภัณฑ 
-  ขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑ  
-  การโอนเปล่ียนแปลงครุภัณฑ  
-  การรับบรจิาคของหนวยงาน 
-  ตรวจสอบการรับ - จายพัสดุ ครุภัณฑ  และการจําหนายครุภัณฑประจําป 
-  ดูแลครุภัณฑสํานักงานใหใชงานไดตามปกติ 
3.3 ต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด 
3.4 แตงต้ังคณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ระดับกอง 
3.5 การวิเคราะหความเส่ียงและจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงของกองการเจาหนาท่ี 

พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไปยังกองแผนงาน 
3.6 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองการเจาหนาท่ี และจัดทําแผนพรอม

ท้ังรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 
3.7 ขออนุมัติและเบิกจายคาใชจายในการจัดประชุมของกอง และ อ.ก.พ. รวมถึง          

การเบิกจายคาเบ้ียประชุม คาพาหนะ และคาท่ีพักใหแก อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นางสาวธัญญธร สาระศาลนิ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
4.2 ติดตอประสานงาน เรงรัดติดตามงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกกรมปศุสัตว 
4.3 จัดซื้อจัดจาง 

-  ขอความเห็นชอบจัดซื้อ / จัดจาง 
-  จัดทําใบเบิก ก.ป.ศ.1 
-  กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีจัดซื้อ / จัดจาง 
-  ติดตอรานคาขอใบเสนอราคา พิจารณารานคาท่ีเสนอมา 
-  ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง พรอมแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับ 
-  กรอกรายละเอียดหลังใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง ใหตรงตามเงื่อนไขใบเสนอราคา                   

และจัดทําสําเนา 2 ชุด 
 

-  แจงผูคา … 
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-  แจงผูคามาลงนามในใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง มอบสําเนาใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง         
ใหรานคา 1 ฉบับ 

- จัดทํา บส.01 (ตรวจเช็คแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมยอย รหัสบัญชีแยกประเภท ช่ือ เลขท่ี บัญชีรานคา ใหถูกตอง 

- นัดสงสินคา เมื่อจัดสงสินคาแลวใหแจงคณะกรรมการตรวจรับ และ       
ลงนามในใบตรวจรับ 

- จัดทําในระบบ e-gp พิมพเลขคุมสัญญาแนบกับใบสําคัญสงใหกองคลัง    
ดําเนินการในระบบ e-gp ตอไป 

4.4 รายงานขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สงกลุมวินัยและเสริมสราง
ระบบคุณธรรม 

4.5 งานหลักขอมูลผูขาย จัดทํารายละเอียดขอมูลหลักผูขายสงกองคลัง กรณีไมมีขอมูล
หลักผูขายของผูคา 

4.6 งานขอคืนเงินหลักประกันสัญญา แจงและทําเรื่องขอคืนเงินประกันสัญญาสงกองคลัง 
4.7 ดําเนินการสรรหาโดยการสรรหาบุคคลเขารับราชการตําแหนงพนักงานราชการ 
4.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการจาง/ลาออกของ พนักงานจางเหมาขับรถยนต  
4.9 ดําเนินการเบิกจายเงินเดือน เบ้ียเล้ียง พนักงานจางเหมาขับรถยนต 
4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.  นางสาวสุชาวดี  นุยเพชร  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
        หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
5.๒ ลงทะเบียนรับ - สง หนังสือราชการภายนอกและภายใน ตามระบบเอกสาร 
5.3 จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
5.4 ชวยจัดเตรียมความพรอมในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
5.5 รายงานการใชน้ํามันประจําเดือน 
5.6 รายงานการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card) 
5.7 รายงานผลการแยกขยะมูลฝอยประจําเดือน 
5.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

6.  นางสาวสุทัตตา บุญบาง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
6.2 ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหนวยงาน และการประสานงาน       

กับสวนกลาง 
6 .3 ควบคุม ดูแลระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร ซอม/แกไขปญหา 

ขัดของของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
6.4 จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ปรับแก และจัดทํารายงาน 
6.5 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
6.6 งานโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
6.7 งานขอข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอรและอุปกรณ (DLD MAC) 
 

6.8 งานสํารวจ … 
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6.8 งานสํารวจคอมพิวเตอรและอุปกรณ และดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
6.9 จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
6.10 งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
6.11 งานรวบรวมแบบฟอรมบันทึกการดูแลรักษาคอมพิวเตอร 
6.12 งานหนังสือเวียนภายในกองการเจาหนาท่ี 
6.13 งานดูแลรกัษาและประสานงานแจงซอมเครื่องถายเอกสาร 
6.14 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
6.15 ควบคุมทะเบียนวันลาภายในกองการเจาหนาท่ี 
6.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นายนัฐพงศ ประคําทอง ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
7.2 ติดตอประสานงาน เรงรัดติดตามงานตาง ๆ กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกกรมปศุสัตว     
7.3 ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหนวยงาน และการประสานงาน       

กับสวนกลาง 
7.4 ควบคุม ดูแลระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร ซอม / แกไขปญหา 

ขัดของของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
7.5 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
7.6 งานดานการดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
7.7 งานดูแลรกัษาและประสานงานแจงซอมเครื่องถายเอกสาร 
7.8 ทําบัญชีควบคุมวัสดุและตรวจสอบควบคุมดูแลการรับ การเบิกและการจายวัสดุ 

(วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงานบาน งานครัว) 
7.9 งาน IDP รายบุคคล (ทําปละ ๒ รอบ คือ ต.ค. - มี.ค. และ เม.ย. - ก.ย.) 
7.10 รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนทุกเดือน 
7.11 จัดทําตัวช้ีวัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
7.12 คณะทํางาน KM ของกองการเจาหนาท่ี 
7.13 งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเวบ็ไซตกองการเจาหนาท่ี 
7.14 งานดานประชาสัมพันธของกองการเจาหนาท่ี 

 7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
8.  นางสาววราภรณ  สรเสนา  ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส.3 

       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.1  ลงทะเบียนรับ - สง หนั งสือราชการภายนอกและภายใน ตามระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
8.2 รายงานการใชโทรศัพทประจําเดือนของกองการเจาหนาท่ี  
8.3 ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
8.4 แจงการลาออกพนักงานราชการไปยังกองคลัง 
8.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

9.  นายเวทย ... 
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9.  นายเวทย  เบ็งจันทึก  ตําแหนงพนักงานจางเหมาขับรถยนต 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.๑ ทําหนาท่ีเปนพนักงานขับรถยนต 
9.๒ ดูแลความเรียบรอยของรถยนตใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานไดอยาง

ปลอดภัย (หมายเลขทะเบียน ฎส ๗๕๘๑ และหมายเลขทะเบียน  ฮต ๗๓๓6) 
9.3  ชวยจัดเตรียมความพรอมในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา 
9.4  ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
9.5  ทําหนาท่ีรับ - สง หนังสือราชการ 
9.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
1. นางทัศนีย ภูเขาทอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.๑ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ซึ่งกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
งานสูงมากดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาท่ียากมาก เพื่อให การดําเนินงานของกองการเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรม
ปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 จัดทําอัตราวางเพื่อใชในการบริหารงานบุคคล 
1.3 รายงานอัตราวางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นางสาวสุวิมล  สวางวงษ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมนิบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษและการขอรับเงินประจําตําแหนง 

 2.2 จัดทําคําส่ังบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
2.3  จัดทําคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออก 
2.4 จัดทําคําส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 
2.5 จัดทําคําส่ังใหขาราชการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

สําหรับตําแหนงนิติกร และตําแหนงดานพัสดุ 
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวสุวดี พุมดวง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ จัดทําคําส่ังยายขาราชการทุกประเภทตําแหนง 
3.๒ จัดทําคําส่ังเล่ือนขาราชการ ประเภทท่ัวไป ประเภทอํานวยการ และประเภท

วิชาการเฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
3.๓ จัดทําหนังสือท่ีเกี่ยวของในการยาย/ เล่ือนขาราชการ เชน หนังสือขอใหพิจารณา

การยายขาราชการ หนังสือแจงเมื่อมีคําส่ังยาย/เล่ือน เปนตน 
 

3.4 บันทึกขอมูล … 
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3.4 บันทึกขอมูลคําขอยายของขาราชการ 
3.5 ตรวจสอบคําส่ังยายในสวนภูมิภาค และเสนอกรมฯ เพื่อโปรดทราบ 
3.6 ตรวจสอบผลการลงโทษทางวินัยกรณีขอเล่ือน/ยายของขาราชการ 
3.7 ตรวจสอบการขอยายของขาราชการ เพื่อสงใหตนสังกัดขาราชการนําไปใช

ประกอบการตรวจสอบสิทธิในการเบิกคาเชาบาน  
3.8 จัดทําคําส่ังยายขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน 
3.9 ขอความเห็นชอบจากกระทรวงฯ กรณีเล่ือนขาราชการ ประเภทวิชาการ 

เฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ และกรณียายขาราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญ
การพิเศษข้ึนไป และประเภทอํานวยการ 

3.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. นางสาวเกษสุดา โสรัตน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.๑ จัดทําคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 
4.๒  แกไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ กรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ  

(รอยละ1 , ยาเสพติด ศอ.บต.) 
4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลในระบบ DPIS ของกรมฯ ใหเปนปจจุบัน 
4.4 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนเงินเดือนขาราชการหนวยงาน 

ในสวนกลาง 
4.5 ตรวจสอบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
4.6 ดําเนินการตรวจสอบโควตาเงินเดือนขาราชการในสวนกลาง 
4.7 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหขาราชการไดเงิน พสร. 
4.8 ทําคําส่ังเล่ือนขาราชการตามแนวทาง ว.๑/2551 (จังหวัดชายแดนภาคใต) 
4.9 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหขาราชการไดเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราว  
4.10 ตรวจสอบระบบฐานขอมูล DPIS กับระบบจายตรงเงินเดือน และคาจางให

ถูกตองตรงกัน 
4.11 จัดทําหนังสือแจงผลการประเมินเล่ือนเงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค ท่ีมา

ปฏิบัติงานในสวนกลาง 
4.12 จัดทําบัญชีเปรียบเทียบขาราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนระดับ 
4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นางสาวณิชนันทน เนียนสันเทียะ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ดําเนินการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
5.2 ดําเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับ

ราชการ (ขาราชการ) 
5.3 การดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดมาข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการ

คัดเลือกในตําแหนงตาง ๆ 
 

 
5.4 เรียกตัวผูสอบ ... 
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5.4 เรียกตัวผูสอบแขงขันได/ผูไดรับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการใน
ตําแหนงตาง ๆ 

5.๕  บรรจุขาราชการท่ีลาออกจากราชการกลับเขารับราชการ 
5.6 คัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุน ก.พ. และทุนตาง ๆ เขารับราชการในตําแหนง

ตาง ๆ 
5.๗  การจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ยกเวนตําแหนงนายสัตวแพทย) 
5.8  การจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารงตําแหนง

ในระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ยกเวนตําแหนงนายสัตวแพทย) 
5 .9  ดําเนินการจัดทําแผนงานตาง ๆ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิ บั ติงาน  

ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
5.10 ดําเนินการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนง ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ว 16/2558 
5.11 จัดทําคําส่ังยายขาราชการผูไดรับวุฒิเพิ่ม ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ว12/2533 
5.12  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. นางสาวขวัญชนก สุขประเสริฐ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําหนวยงานใน 
สวนกลาง 

6 .๒ จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา
หนวยงาน ในสวนกลาง  

6.9 จัดทําคําส่ัง คําส่ังเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

6.๔ จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการปรับระดับช้ันงานของลูกจางประจํา 
6.๕ จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงกําหนดตําแหนง ของ

ลูกจางประจํา 
6.6 แก ไขและปรับปรุงฐานขอมูลลูกจางประจําตามคําส่ัง ลาออก ตัดโอน 

เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ปรับปรุงกําหนดตําแหนงและระดับช้ันงาน ในระบบจายตรงของกรมบัญชีกลาง
และในระบบฐานขอมูลลูกจางประจําใหถูกตองตรงกันและเปนปจจุบัน 

6.7 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และคําส่ังใหลูกจางประจํากลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามเดิม 

6.8 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง
ลูกจางประจํา  

6.9 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหลูกจางประจําไดเงิน พสร.  
6.10 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการแกไขคําส่ังปรับระดับช้ันงาน/

ปรับปรุงกําหนดตําแหนง/ตัดโอนตําแหนง ในกรณีเล่ือนข้ันคาจาง 
 
 

6.11 จัดทําบัญชี … 
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6.11 จัดทําบัญชีถือจายคาจางลูกจางประจํา ประจําปสงกรมบัญชีกลาง 
6.12 แกไขคําส่ังเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา กรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ 

(ศอ.บต.) 
6.13 การเล่ือนขาราชการระดับปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน  

ตามแนวทาง ว 34/2547 
6.14 จัดทําคําส่ังจางลูกจางช่ัวคราว และลูกจางช่ัวคราวลาออกจากราชการ 
6.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  7.  นางวราภรณ ภูศรี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑ จัดทําคําส่ังใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
7.๒ จัดทําคําส่ังใหขาราชการกลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามเดิม 
7.๓ จัดทําคําส่ังแตงต้ังขาราชการรักษาราชการแทน หรือใหขาราชการรักษาการ 

ในตําแหนง 
7.4 จัดทําเรื่องอธิบดีขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
7.5 ดําเนินการตรวจสอบการเบิกคาเชาบาน กรณีปฏิ บัติหนาท่ีราชการตาง

หนวยงาน 
7.6 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
7.7 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลแตงต้ังขาราชการรักษาราชการแทน 
7.8  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. นางจิรัชญา  รุงเรือง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1. ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ 

8.2  จัดทําคําส่ังใหพนักงานราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
8.3  จัดทําคําส่ังใหพนักงานราชการ ไดรับเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว 
8.4  ตรวจสอบคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
8.5  ดําเนินการตรวจสอบโควตาคาตอบแทนพนักงานราชการในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค 
8.6 จัดทําคําส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวของในการใหพนักงานราชการไดเงิน พสร.  

โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
8.7. แกไขคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการกรณีไดรับการพิจารณาโควตา

พิเศษ (ศอ.บต.) 
8.8  ปรับอัตราคาตอบแทน ตัดโอนตําแหนงของพนักงานราชการ 
8.9  ปรับปรุงฐานขอมูลพนักงานราชการใหเปนปจจุบัน 
8.10  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 
8.11  ดําเนินการจัดทําแผน-ผลการดําเนินงานภายในกลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
8.12  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

9. นางอุษา   … 
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9. นางอุษา  สรอยสอน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1  จัดทําคําส่ังรับโอน – ใหโอนขาราชการ 
9.2  จัดทําคําส่ังแกไขการรับโอน – ใหโอน 
9.3  ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
9.4  ประมาณการคาใชจายในการจัดสอบ ขออนุมัติและดําเนินการเบิกจาย

คาตอบแทนตามรายการท่ีประมาณการคาใชจายไว 
9.5  จัดทําคําส่ังใหขาราชการลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ และในประเทศ 
9.6 ขยายเวลาลาศึกษาตอตางประเทศ และในประเทศ 
9.7 จัดทําคําส่ังใหขาราชการลาฝกอบรม 
9.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10. นางสาวอัจฉราพรรณ  กลมกลอม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1  รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

10.2  ดําเนินการจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในระดับเช่ียวชาญ 

10.3  ตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม 
10.4  นําสงสําเนาคําส่ังใหสํานักงาน ก.พ.  และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
10.5  การปรับปรุงขอมูลลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
10.6  จัดทําโควตาสําหรับเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

วัคซีนจําหนาย 
10.7  จัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหนาย 

10.8  การปรับระดับช้ันงานของตําแหนงลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหนาย 

10.9  การปรับปรุงขอมูลพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
10.10 ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
10.11 จัดทําคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

วัคซีนจําหนาย 
10.12 จัดเก็บคําส่ังทุกคําส่ังในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
10.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. นายอดิศักด์ิ หนูตีด  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ชวยราชการท่ี
สํานักงานปศุสัตวพัทลุง) 

       หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
11.1 จัดทําคําส่ังแกไขคําส่ังยายและคําส่ังเล่ือนขาราชการกรณีเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 

11.2 จัดเก็บ ...   



 
๑๐ 

11.2 จัดเก็บคําส่ังลงในสมุดปดคําส่ัง 
11.3 จัดทําหนังสือเรียนอธิบดี เพื่อโปรดทราบหนังสือแจงใหขาราชการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ ขาราชการรายงานตัว  และคําส่ังจังหวัด 
11.4  การจัดทําคําส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวของในการเล่ือนขาราชการใหดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนซึ่งเปนตําแหนงระดับควบ 
11.5  จัดทําคําส่ังใหขาราชการพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
11.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

12. นางสาวอุษณีย ฉลองเกียรติกุล ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1  ปรับปรุงขอมูลเงินเดือนขาราชการในระบบจายตรงเงินเดือนขาราชการ  
ของกรมบัญชีกลาง 

12.2  ปรับปรุงขอมูลขาราชการตามคําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ไดแก 
คําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ังยาย โอน และอื่น ๆ ในระบบจายตรงเงินเดือนขาราชการของกรมบัญชีกลาง 

12.3   ตรวจสอบและติดตามคําส่ังกรณีอัตราเงินเดือนในฐานขอมูลจายตรง 
ไมถูกตองตามขอเท็จจริง 

12.4  ปฏิบัติงานดานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การรับ-สงหนังสือของกลุมสรรหา
และบรรจุแตงต้ัง 

12.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 

๑. นางสาวบุญศรี ทองผองสวัสด์ิ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ดูแล ปฏิบัติงานในฐานะรักษาการหัวหนากลุม
ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในกลุม ดังนี้ 

๑.๑ ดําเนินการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญ/บําเหน็จดํารงชีพ/บําเหน็จตกทอด/
กองทุนบําเหน็จบํานาญ/รับเงินเพิ่ม กรณีขาราชการลาออก เกษียณ ตาย และขาราชการบํานาญ ตาย เฉพาะ
สวนกลาง (รวมศูนย/สถานี) 

๑.๒ เปนนายทะเบียนบําเหน็จบํานาญ และเปนนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ควบคุม 
ปรับปรุง แกไขขอมูลขาราชการบํานาญ ของกรมบัญชีกลาง เฉพาะสวนกลาง 

1.3 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และแกไขขอมูลในระบบเกี่ยวกับการขอบําเหน็จ
คํ้าประกนัของขาราชการบํานาญและลูกจางประจํารายเดือน 

1.4 ควบคุม กํากับ ระบบ DPIS และ ระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. 
๑.5 ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพายและช้ันตํ่า

กวาสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
๑.6 ควบคุม กํากับดูแลตัวช้ีวัด  
๑.7 จัดทํารายงานแผน-ผล IDP ของกลุม 
๑.8 จัดทําขอมูลสถิติของขาราชการตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกรองขอ 
๑.9 รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานประจําเดือน 
1.10 ปรับปรุงขอมูลของผูบริหารผูอํานวยการกอง/สํานัก ใหกับกรมประชาสัมพันธ 
 

๑.๑1 กํากับ … 



 
๑๑ 

๑.๑1 กํากับ ดูแล การดําเนินงานผูเกษียณอายุราชการประจําป  
๑.๑2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒. นางสาวสุฤดี วรรณศิลปน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ ดําเนินการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ/บําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จตกทอด/รับเงินเพิ่ม 
กรณีลูกจางประจํา เกษียณ ลาออก ตาย และผูรับบําเหน็จรายเดือน ตาย เฉพาะสวนกลาง (รวมศูนย/สถานี) 

๒.๒ ตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
๒.3 โควตาเล่ือนเงินเดือนขาราชการ  
๒.4 จัดทําคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ท่ีเกษียณอายุราชการ 
๒.๕ จัดทําและสงโปรแกรมเล่ือนเงินเดือนใหสวนกลางและสวนภูมิภาค และแจง

รายช่ือพรอมอัตราเงินเดือนขาราชการท่ีไปปฏิบัติราชการนอกกรมปศุสัตว เพื่อไปพิจารณาเล่ือนเงินเดือนท่ี
หนวยงานนั้น ๆ 

๒.6 การตรวจสอบรับรองคุณวุฒิโรงเรียนสัตวแพทยกรมปศุสัตว 
๒.7 ดําเนินการจัดทําของท่ีระลึกผูเกษียณอายุราชการประจําป 
๒.8 ตัวช้ีวัด 
๒.9 ใหบริการขอมูลขาวสารของ กสจ. รับสมัครสมาชิกใหม และถอนเงินคืนใหแก

สมาชิกท่ีพนจากการรับราชการ 
๒.๑0 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน เปนคณะทํางานรวมจัดงานพิธี

มอบของท่ีระลึกผูเกษียณอายุราชการของกระทรวงฯ การสงช่ือเทพีคูหาบเงินในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ และการคัดเลือกคูเคียงพระยาแรกนา ฯลฯ 

3. นางสาวช่ืนกมล มงคลศิลป ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
         หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย ช้ันตํ่ากวาสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของขาราชการ และลูกจางประจํา 

3.๒  ดําเนินการใหขาราชการเขาเฝาฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย 
3.๓  จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ

มาลา และจายประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณของ ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
3.๔  สงเครื่องราชอิสริยาภรณของ ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

กรณีเสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับช้ันท่ีสูงกวา คืนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
3.๕  ปรับปรุงฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ (Mendel) และระบบ DPIS 
3.๖  การขอยืม – การสงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมช่ัวคราว) 
3.๗  ตรวจสอบประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
3.๘  การจายภาพถายพระราชทาน 
3.๙  การจัดทําบัญชีเซ็นรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพายและช้ันตํ่ากวา

สายสะพาย 
3.๑๐  การรับคืนและตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ท่ีสงคืนมายังกรมปศุสัตว 
3.๑๑  แจงเวียนหนังสือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3.๑๒  ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 
 

3.๑๓ ตรวจสอบ … 



 
๑๒ 

3 .๑ ๓  ตรวจสอบ  ขอแก ไข  ก ารขอถอน ราย ช่ือจากราชกิ จจานุ เบ กษ า
เครื่องราชอิสริยาภรณ และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.๑๔  ตัวช้ีวัด 
3.๑๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ขอพระราชทานเพลิงศพ กรณี

ลาเกินอํานาจ ผอ./อปส. เสนอกรม/กระทรวงฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต 
4. นางสาวภารวี โพธิ์ทอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

    หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.๑ ลงคําส่ังในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS 
4.๒ ดําเนินการเก็บรวบรวมคําส่ังกรมและกระทรวง เกี่ยวกับการเล่ือน, ยาย, บรรจุ, 

แตงต้ังขาราชการ 
4.๓ ตัวช้ีวัด 
4.๔ จัดทําขอมูลขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนฯ 

เกษียณอายุราชการลวงหนา 1 ป พรอมตรวจสอบยืนยัน วัน เดือน ปเกิดของผูเกษียณอายุราชการ จัดทํา
ขอมูลเสนอเขา อ.ก.พ. กรมฯ จัดสงขอมูลเกษียณอายุราชการใหกับกระทรวงฯ สํานักงาน ก.พ. และ
กรมบัญชีกลาง 

4 .๕  ตรวจสอบขอมูลความถูกตองเกี่ ยวกับวัน  เดือน  ป เกิด ของข าราชการ
ลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนฯ ท่ีเกษียณอายุราชการประจําป 

4.๖ บันทึกขอมูลการพนจากราชการ (เกษียณ) ของขาราชการและลูกจางประจํา 
ในระบบ DPIS 

4.๗ จัดทําประกาศผูเกษียณอายุราชการประจําป 
4.๘ จัดทําขอมูลสถิติตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกรองขอ 
4.๙ จัดทําคําของบประมาณประจําป และงบประมาณเหลือจาย 
4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก โควตาเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 

5. นางสาวพอตา ทองดารา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

5.๑ บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือน เงินรางวัล ขาราชการสวนกลาง (ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน) ปละ 2 รอบ 

5.2 ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณีเล่ือนระดับ  
5 .3 รวบรวมวันลาของขาราชการ ลูกจางประ จํา และพนักงานราชการ 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใชประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน และเพื่อใชในการคํานวณบําเหน็จ 
บํานาญ (ตรวจสอบลาเกิน ขาดราชการ) 

5 .4 เก็บรวบรวมวันลาของขาราชการทั ้ง สวนกลางและสวนภูมิภาค หลังส้ิน
ปงบประมาณ บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกลงแฟมประวัติขาราชการ 

5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
6. นางอรเยาว รักสนอง ตําแหนงเจาพนักงานธรุการชํานาญงาน  
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

6.1 การบันทึกขอมูล/ตรวจสอบขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐประเภทขาราชการ
และลูกจางประจํา “โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล” ลงในฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง และโอน
ฐานขอมูลใหหนวยเบิกจายจริง (กรณีท่ีไมไดอยูในสวนกลาง) 

6.2 การบันทึกขอมูล … 



 
๑๓ 

6.2 การบันทึกขอมูล/ตรวจสอบขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐประเภทผูรับเบ้ียหวัด
บํานาญ “โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล” ลงในฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง 

6.3 การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศ DPIS 5.0 ขาราชการบรรจุใหม 
/บรรจุกลับ/ใหโอน/รับโอน/ลาออก /ไลออก (ขอมูลบุคคล/ดํารงตําแหนง/เงินเดือน/วุฒิการศึกษาของ
ขาราชการบรรจุใหม) สแกนรูป 

6.4 การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
SEIS ขาราชการบรรจุใหม/บรรจุกลับ/รับโอน (จัดเตรียมขอมูลบุคคล/จัดทําขอมูลผูใชงานเจาของประวัติ/
ดํารงตําแหนง/เงินเดือน/บันทึกบุคคลในครอบครัว/วุฒิการศึกษาของขาราชการบรรจุใหม) สแกนรูป 

6.5 ลงคําส่ัง กษ.ระดับผูบริหารในระบบ SEIS 
6.6 ดําเนินการทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอให 
ปลดล็อกสิทธิ์สวัสดิการ การรักษาพยาบาลประวัติบุคลากรภาครัฐขาราชการ/ผูรับ

เบ้ียหวัดบํานาญ-บํานาญ. 
ขอยายหนวยนายทะเบียนใหตรงกับหนวยเบิก ขอผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ-บํานาญ 
ดําเนินการขอคืนสิทธิจากหนวยงานอื่น มาเพื่อใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ (กรมบัญชีกลาง) 
6.7 จัดทําและตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ขาราชการ

และขาราชการบํานาญ  
6 .8 จัดทําและตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิ เศษกรณี

ขาราชการถึงแกความตาย  
ขาราชการและขาราชการบํานาญ 
6.9 ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพื่อประกอบการเล่ือนระดับหรือเพื่อขอเงิน

ประจําตําแหนง 
6.10 ตรวจสอบและจัดทําหนังสือสงแฟมประวัติ ก.พ.7 ใหหนวยงานท่ีทําหนังสือ

ขอยืมแฟมประวัติ ก.พ.7 เพื่อใชคิดบําเหน็จบํานาญ(เกษียณ) และขาราชการท่ีใหโอนไปตางหนวยงาน 
6.11 การจัดทําแผน ก.พ.7 และแฟมประวัติ ก.พ.7 (สีเหลือง) เพื่อเก็บรวบรวม

หลักฐาน สําหรับขาราชการบรรจุใหม รับโอนมาและบรรจุกลับ 
6.12 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และแกไขขอมูลในระบบเกี่ยวกับการขอบําเหน็จ

คํ้าประกันของขาราชการบํานาญและลูกจางประจํารายเดือน 
6.13 ตรวจสอบขอมูล กบข. ใหกับหนวยงาน 
6.14 ดําเนินการถอนเงินจาก กบข.ของขาราชการท่ีลาออกราชการ (อายุราชการไม

ถึง 10 ป) และขาราชการท่ีโอนไปรับราชการในสวนทองถ่ิน 
6.15 ดําเนินการแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม 
6.16 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวรุงนภา ดวงทวีบุญ ตําแหนงเจาพนกังานธุรการปฏิบัติงาน  
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

7.1 บันทึก ก.พ.7 กรณีขาราชการขอเพิ่มเติมวุฒิการศึกษา ฝกอบรมแจงสํานักงาน 
ก.พ./ กลุมสรรหาฯ เก็บเอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 และบันทึกในระบบ DPIS 

 
 

7.2 บันทึก … 



 
๑๔ 

7.2 บันทึก ก.พ.7 ขาราชการ / ขาราชการบํานาญ เสียชีวิต แจงสํานักงาน ก.พ./
กลุมสรรหาฯ /กลุมสวัสดิการฯ / กองคลัง /กรมฯ ลงระบบ DPIS พรอมจัดสงแฟมใหหนวยงานท่ีขอ 

7.3 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําส่ัง และบันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และ
โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 6, 7 ใน ก.พ.7 

7.4 เก็บหนังสือรับรองทวีคูณ / ตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ 
ตกทอด และหนังสือแสดงเจตนาผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย และจัดเก็บเขาแฟมประวัติ 
ก.พ.7 

7.5 บันทึกแกไข เปล่ียนแปลง คํานําหนาช่ือ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล / เพิ่มเติมช่ือคูสมรส 
ในแฟมประวัติ ก.พ.7 และในระบบ DPIS ของขาราชการและขาราชการบํานาญ แจงสํานักงาน ก.พ./กลุมสรรหาฯ 
/กลุมสวัสดิการฯ / เครื่องราชฯ / รักษาพยาบาล 

7.6 การคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
7.7 ตรวจสอบประวัติขาราขการ กรณีเล่ือนระดับ 
7.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

8. นางสาวกนกพร รุงฟา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

8.๑ บันทึกฐานขอมูลพนักงานราชการในระบบ DPIS 
8.๒ พนักงานราชการขอเพิ่มเติมวุฒิการศึกษา การฝกอบรม บันทึกในระบบ DPIS 
8.3 บันทึกแกไข เปล่ียนแปลง คํานําหนาช่ือ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล / เพิ่มเติมช่ือคูสมรส  

ในระบบ DPIS ของพนักงานราชการ 
8.4 ตรวจสอบสัญญาจางและการตอสัญญา/เปลี่ยนตําแหนง/เปลี่ยนกรอบ 

การเพิ่มและการตัดโอนตําแหนง/ลาออก/ตาย ในระบบ DPIS ของพนักงานราชการ 
8.5 ตรวจสอบ/บันทึก ก.พ.7 เรื่องขอลาออกจากราชการของขาราชการ พรอม

จัดสงแฟมใหหนวยงานท่ีขอ 
8.6 เก็บหนังสือรับรองทวีคูณ / ตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตก

ทอด และหนังสือแสดงเจตนาผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย และจัดเก็บเขาแฟมประวัติ  
ก.พ.7 

8.7 บันทึก ก.พ.7 คําส่ังเล่ือนเงินเดือน / เล่ือน / ยาย ระดับของผูบริหาร 
8.8 บันทึก ก.พ.7 คําส่ังตาง ๆ ในสวนภูมิภาค 
8.9 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําส่ัง และบันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และ

โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 3, 4 ใน ก.พ.7 
8.10 การคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
8.11 ตรวจสอบประวัติขาราขการ กรณีเล่ือนระดับ    

 8.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๙. นางพิจาริน วิจิตร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้
9.๑  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันตํ่ากวาสายสะพาย ของพนักงาน

ราชการ 
 
 

๙.2 จายเครื่องราช ... 



 
๑๕ 

๙.2 จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ-
มาลาและจายประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณของ ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

๙.3 การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการกรณี เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับช้ันท่ีสูงกวา 

๙.4 พิมพประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๙.5 การยืม – สงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมช่ัวคราว) 
๙.6 จัดทําหนังสือติดตามเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณี โอน ลาออก เสียชีวิตเกษียณ 

อายุราชการ  
๙.7 ตรวจแฟม บันทึกประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณี โอน ลาออก เสียชีวิต

เกษียณอายุราชการ  
๙.8  ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
๙.๙ การแจงเวียนหนังสือเกี่ยวกับเครื่องราชราชอิสรยิาภรณ 
๙.๑๐ แกไข ปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ ในระบบ Medal และใน

ระบบ DPIS 
๙.๑๑ การจายภาพถายพระราชทานเฉพาะช้ันสายสะพาย 
๙.๑๒ ตรวจสอบ ขอแกไข จากราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสรยิาภรณ 
๙.๑3 บันทึกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ ในแฟมประวัติ 
๙.๑4 การคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 

 9.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน เปนคณะทํางานพิธีมอบของ 
ท่ีระลึกผูเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว และของกระทรวงฯ 

๑0. นางสาวคณิฏฐานันท ปจจวงค ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

10.๑ ทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  
- ขาราชการ, ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางผูรับบําเหน็จรายเดือน 

และพนักงานราชการ (ยกเวน  สังกัด สํานักงานปศุสัตว จังหวัด  แต ไม รวมสํานักงานปศุสัตวพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร)  

- บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน  

- บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ สําหรับใชประกอบการเบิกจายตรง
คารักษาพยาบาล ประเภทผูปวยนอกของบุคคลในครอบครัวของขาราชการ 

10.2 จัดทําประวัติ ก.พ. ๗ เก็บเอกสารลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม 
หนังสือบําเหน็จตกทอด  

10.3 การคัดสําเนา ก.พ. ๗ ของขาราชการ 
10.4 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําส่ัง และบันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และ

โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 5 ใน ก.พ.7 
10.5 ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณีเล่ือนระดับ 
10.6 บันทึก ก.พ.7 คําส่ังพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีของราชการท่ีมาบรรจุใหม และ

เก็บเอกสารในแฟมประวัติ ก.พ.7 
10.7 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑1. นางสาวธัญวลัย … 



 
๑๖ 

๑1. นางสาวธัญวลัย ศิลาดํา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

11.1 ศึกษาระเบียบ และดําเนินการเกี่ยวกับการลาไปทัศนศึกษาตางประเทศของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

11.2 ศึกษาระเบียบ และดําเนินการ ตรวจสอบ/บันทึก/เสนอเรื่องการลาปวย ลากิจ 
ลาพักผอนของผูบริหาร ผอ.สํานัก/กอง และหัวหนาหนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
และเก็บเอกสารเกี่ยวกับใบเซ็นช่ือของขาราชการท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีหนวยงานอื่น (กษ.) 

11.3 ตรวจสอบความถูกตอง/รวบรวมเอกสารหลักฐานและแกไข วัน เดือน ปเกิด 
กรณีขาราชการและลูกจางประจําบันทึก ก.พ.7 ผิดพลาด จัดทําหนังสือเสนอใหกับสํานักงาน ก.พ. และรอให 
สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ พรอมท้ังบันทึกการเปล่ียนแปลงใน ก.พ. 7 เปล่ียนแปลงขอมูลในระบบ DPIS และเก็บ
เอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 

11.4 บันทึก ก.พ .7 คําส่ังการลาศึกษา / ขยายการลาศึกษา /เดินทางไป
ตางประเทศเพื่อฝกอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานวิจัย รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หลังจากจบการศึกษา เก็บเอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 

11.5 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําส่ัง และบันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และ
โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 9 ใน ก.พ.7 

11.6 การคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
11.7 ตรวจสอบประวัติขาราขการ กรณีเล่ือนระดับ  
11.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

12. นายรณชัย มิตา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1 บันทึกคําส่ังของกรมปศุสัตวท้ังหมดลงใน ก.พ.7  
12.2 การคัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ 
12.3 ตรวจสอบแฟมประวัติขาราชการ กรณีเล่ือนระดับ 
12.4 ตรวจสอบ สวัสดิการเงินกู (กบข.) สวัสดิการเงินกูแบบไมมีเงินฝาก  

(กรม-ธนาคารกรุงไทย) 
12.5 ตรวจสอบและเก็บหนังสือบําเหน็จตกทอดของขาราชการ 
12.6 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําส่ัง และบันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และ

โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 1,2 ใน ก.พ.7 
12.7 ศึกษาระเบียบ และดําเนินการเกี่ยวกับการลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย/

ลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร/ลากิจเพื่อเล้ียงดูบุตร 
12.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑3. นางสาวแพรวพราว  มายะนันท  ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
           หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

๑3.1 ศึกษาระบบ และลงคําส่ังในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS  
13.2 update version และ Back up ขอมูลระบบ DPIS 
13.3 รวบรวม และติดตาม คําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการสวนกลาง 
13.4 รบั-ถายโอนขอมูลระหวางหนวยงานในระบบ DPIS 
 

13.5 ปรับปรุง … 



 
๑๗ 

13.5 ปรับปรุงโครงสรางขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการในระบบ DPIS 
13.6 บันทึกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการในระบบ DPIS 
13.7 จัดทําขอมูลสถิติ 
13.8 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑4. นางสาวพัชรินทร สุขนุม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

๑4.1 บันทึกประวัติและความเคล่ือนไหวของลูกจางประจํา และลูกจางประจํา
เงินทุนหมุนเวียนใน ก.พ.7 

๑4.2 ปรับปรุงขอมูล เปล่ียนแปลง แกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล และวัน 
เดือน ปเกิด เพิ่มวุฒิการศึกษา เกษียณ เสียชีวิต ลาออกของลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียน 
ในระบบคอมพิวเตอร 

๑4.3 ใหบริการขอมูลประวัติ คัดสําเนาประวัติลูกจางประจํา และลูกจางประจํา
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

14.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน บันทึกการรับหนังสือของกลุม
ทะเบียนฯ /จัดทําคําส่ังของขาราชการ เล่ือนเงินเดือน, แกไข, เพิ่มเติม รอบ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. ในสวน
ภูมิภาคเขาระบบจัดเก็บเอกสารของกลุมทะเบียนฯ  

 กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
 ๑. นางปยะนาถ พุมดวง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ มีหนาท่ีและความ                                                                                                                                         
รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการ ลูกจางและ
เจาหนาท่ีของกรมในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดใหตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนและ
ความพึงพอใจของขาราชการ ลูกจางและเจาหนาท่ีทุกคน ดังนี้ 

๑.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว โดยควบคุม กํากับ ดูแลดําเนินการ 
ของการฌาปนกิจสงเคราะหฯ ใหเปนไปตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๑.๒ การเคหะสงเคราะห (โครงการสวัสดิการเพื่อท่ีอยูอาศัย) มีหนาท่ีพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงกับธนาคาร ตรวจสอบผูมีสิทธิเขารวมโครงการและออกหนังสือรับรองเงินเดือนการผานสิทธิ  

๑.๓ โครงการรานอาหารสวัสดิการกรมปศุสัตวและโครงการสวัสดิการรานจําหนาย
ผลิตภัณฑดานปศุสัตว โดยควบคุม ดูแล และบริหารรานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑสัตว 
พิจารณาคัดเลือกจํานวนและประเภทรานคา และจัดทําสัญญาเชา 

๑.๔ สวัสดิการสินคาราคาถูก จัดหาสินคาอุปโภค และบริโภคท่ี จําเปนมาจําหนาย 
ในราคาพิเศษ 

๑.๕ กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 
๑.๖ สวัสดิการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
๑.๗ พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของกรมปศุสัตวและ 

การแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ของสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว 
๑.๘ งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

     -  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

     -  การบริหาร ... 



 
๑๘ 

     -  การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) 
 -  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวมการ

ดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว / กิจกรรม ๕ ส 
                                  -  ตัวช้ีวัด/ความเส่ียง/การควบคุมภายใน  

    -  การจัดการความรู (KM)  
 -  การตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 

 ๒. นางวันเพ็ญ เอกชน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
    - ศึกษาและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
ของสวนราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   - จัดทําและดูแลการส่ังจายเงินตาง ๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
โดยผูมีอํานาจส่ังจายเงิน และประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 

   - การเงินและบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
   - ตรวจสอบหลักฐานและจายเงินสงเคราะหศพใหแกผูมีสิทธิรับเงิน กรณีสมาชิก           

ถึงแกเสียชีวิต 
๒.๒ งานสวัสดิการ 

   - พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของกรมปศุสัตว  
การแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ของสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว           
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   - โครงการสวัสดิการรานคาสวัสดิการกรมปศุสัตวและโครงการสวัสดิการ 
รานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว 

   - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 

  - สวัสดิการช วย เห ลือผู ประสบภั ยจาก เห ตุการณ ไม สงบ ใน  ๕  จังหวัด 
ชายแดนภาคใต 

  - จัดทําและดูแลการส่ังจายเงินตาง ๆ ของเงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว โดย
ผูมีอํานาจส่ังจายเงินและประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 

  - การเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว 
๒.๓  โครงการตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 
๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวม 

การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว / กิจกรรม ๕ ส 
๒.๕  ความเสมอภาคระหวางหญิง – ชาย 
๒.๖  งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   - การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR scorecard) 
 
 

- ตัวช้ีวัด … 



 
๑๙ 

   - ตัวช้ีวัดของกลุม/กอง 
   - ความเส่ียง/การควบคุมภายใน 

๓. นางลินดาวรรณ  ทะสะระ  ตําแหนงเจานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ชวยราชการท่ี
สํานักงานเลขานุการกรม) 

๔. นางมัสยา  พันหนองโพน  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๔.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
  - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด  บันทึกการชําระเงินของสมาชิกและ        

ออกใบเสร็จรับเงิน  
  - ตรวจสอบและติดตามการชําระเงินคาสงเคราะหศพของสมาชิกและแจงยอด 

คางชําระใหสมาชิกทราบ 
  - จัดทําและดูแลฐานขอมูลการหักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีบํานาญ และ

บําเหน็จรายเดือน ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
  - ดําเนินการเรื่องการรับสมัครใหม – คัดออก – ลาออก 

๔.๒ งานสวัสดิการ 
  - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 
  - นําเงินฝากธนาคาร และจัดทํารายละเอียดรายงานใหเหรัญญิกทราบ รวมท้ัง

จัดทําทะเบียนคุมการเก็บเงินตางๆ เพื่อตรวจสอบ 
  - โครงการตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 

    - กิจกรรมสัมพันธ 
    - กิจกรรม ๕ ส 

๔.๓ งานธุรการ 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง ของกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว  

การฌาปนกิจ-สงเคราะหกรมปศุสัตว และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ 
๔.๔ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  - การจัดการความรู (KM) 
  - จําหนายสลากกาชาดของกระทรวงเกษตรฯ     

๕. นางสาวเสาวคนธ สรอยทอง  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
๕.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 

   - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด วิธีธนาณัติ บันทึกการชําระเงินของ
สมาชิกและออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงสมาชิก 

   - จัดทําและดูแลฐานขอมูลการหักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีเงินเดือนและ
คาจางใหถูกตองและเปนปจจุบัน แจงใหกองคลังดําเนินการ 

   - ออกประกาศฌาปนกิจสงเคราะหใหแกสมาชิกทราบ 
๕.๒ งานสวัสดิการ 

   - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 

 
   - ดูแลการจัดทํา … 
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   - ดูแลการจัดทําสัญญาเชารานคาโรงอาหาร รานผลิตภัณฑดานปศุสัตว และจาง
เหมาบริษัททําความสะอาด 

   - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิการ เชน คาบํารุงรักษาพื้นท่ี ,   
คาไฟฟาและน้ําประปา เปนตน 

   - โครงการจําหนายสินคาเพื่อสวัสดิการ กรมปศุสัตว 
   - โครงการตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 
   - กิจกรรมสัมพันธ 
   - กิจกรรม ๕ ส  

๕.๓ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   - จัดทําสรุปรายงานผลกิจกรรม ๕ ส 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวม             

การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว 
๖. นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

๖.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
   - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด วิธีโอนเงินผานธนาคาร บันทึกการ

ชําระเงินของสมาชิกและออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงสมาชิก 
   - บันทึกการชําระเงินของสมาชิกขาราชการบํานาญ บําเหน็จรายเดือน เงินเดือน

และคาจางประจํา และออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงใหแกสมาชิก  
๖.๒ งานสวัสดิการ 

   - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด และรายงานใหทราบ 

   - โครงการจําหนายสินคาเพื่อสวัสดิการ กรมปศุสัตว 
   - โครงการตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 
   - กิจกรรมสัมพันธ  

๖.๓ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   - ลงรับ-สงหนังสือ  

๗. นางสาวพิชามญชุ ต้ังอัมพรไพศาล  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๗.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
   - รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด และออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสง

ใหแกสมาชิก 
   - ตรวจสอบและติดตามการชําระเงินคาสงเคราะหศพของสมาชิกและแจงยอด

คางชําระใหสมาชิกทราบ 
   - ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีหักจากบัญชีเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 

๗.๒ งานสวัสดิการ 
   - ควบคุม ดูแล รานอาหารสวัสดิการและรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด  
 
 

   - โครงการ … 
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   - โครงการตรวจสุขภาพประจําป/ฉีดวัคซีน 
     - กิจกรรมสัมพันธ 
     - กิจกรรม ๕ ส 
๗.๓ งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   - ดูแล เกี่ยวกับฐานขอมูลสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เว็บไซตของ
กลุมสวัสดิการฯ ใหถูกตองเปนปจจุบัน 

   - จัดทําสรุปรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   - ตรวจสอบผูมีสิทธิเขารวมโครงการและออกหนังสือรับรองเงินเดือนผานสิทธิ 
   - จัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
1. นายไตรเทพ ณรงคอินทร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.1 ศึกษา วิเคราะห วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน โครงสรางการแบงงาน
ภายใน การวางแผนและบริหารอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การประเมินคางาน การบริหารกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ และการวางแผนงานของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง พรอมท้ังกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
    1.2 ศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจของกรม 
    1.3 กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ แผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน หรือแผนงานอื่นๆ 
    1.4 กํากับ ติดตามการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
ในตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    1.5 กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมปศุสัตว (ตัวช้ีวัดภายใน/ตัวช้ีวัดกรม) 
    1.6 จัดทํา ติดตาม และสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของ
ผูบริหาร (อธิบดีและรองอธิบดี) 
    1.7 ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูเกี่ยวกับนโยบายดานบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาระบบงาน การบริหารอัตรากําลัง เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

1.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงวาง) 

3. นางศศิธร จารุพงศกร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

 3.1 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงาน
ภายในของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

 
3.2 ศึกษา … 



 
๒๒ 

3.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการวิเคราะหประเมินคางานสําหรับปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงขาราชการเพื่อกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน 

 (1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
 (2) ตําแหนงประเภทวิชาการ (ทรงคุณวุฒิ เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ) 
 (3) ตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายสัตวแพทย นักวิทยาศาสตร 

นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิชาการสัตวบาล และอื่นๆ) 
 (4) การเปล่ียนดานความเช่ียวชาญของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
3.3 จัดทํา ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวช้ีวัด

ผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตวเขต และปศุสัตว
จังหวัด) และการติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

3.4 ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) แผน
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ แผนอัตรากําลังและ
บริหารกําลังคน หรือแผนงานอื่นๆ 

3.5 จัดทํา วางแผน และดําเนินการบริหารอัตรากําลังตามมาตรการบริหาร
อัตรากําลังฯ (คปร.) เพื่อทดแทนตําแหนงท่ีวางจากการเกษียณอายุราชการ 

3.6 ติดตามการใชอัตรากําลังและบริหารกําลังคนกรมปศุสัตว เพื่อจัดทําขอมูล
กรอบอัตรากําลังขาราชการและโครงสรางของกรมปศุสัตว 

3.7 ดําเนินการการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปน
ปจจุบัน 

3.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการ
ตอไป 

3.9 ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูเกี่ยวกับนโยบายดานบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาระบบงาน การบริหารอัตรากําลัง เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห  ดําเนินการวิเคราะหประเมินคางานสําหรับปรับปรุง 
การกําหนดตําแหนงขาราชการเพื่อกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน 

           (1) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (สายงานสนับสนุน) 
           (2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

4.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการ (การเปล่ียน
ช่ือตําแหนงในสายงาน การปรับลดระดับตําแหนงเปนการช่ัวคราว การปรับกรอบระดับตําแหนง (สายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และการเกล่ียตําแหนง) 

4.3 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
ในตําแหนงประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป 

            (1) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
                 1.1) ตําแหนงนักวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรการแพทย 
                 1.2) สายงานบริหารท่ัวไป 

           (2) ประเภทท่ัวไป ... 
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           (2) ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 
       (3) การประเมินผลงานวิชาการของกองการเจาหนาท่ี 
4.4 ดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ (การจัดทํากรอบพนักงาน

ราชการ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเปล่ียนช่ือตําแหนง การเปล่ียนกลุมตําแหนง และการเกล่ีย
ตําแหนง) 

4.5 ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ แผนอัตรากําลังและ
บริหารกําลังคน หรือแผนงานอื่นๆ 

4.6 ดําเนินการการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปน
ปจจุบัน 

4.7 ติดตามการใชอัตรากําลังและบริหารกําลังคนกรมปศุสัตว เพื่อจัดทําขอมูล
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการและโครงสรางของกรมปศุสัตว 

4.8 จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล ขอมูลสารสนเทศ  
และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

4.9 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5. นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหนง และวิเคราะหประเมินคา
งานของขาราชการ 

       (1) การเปล่ียนประเภทตําแหนงและสายงาน (สัตวแพทยเปนนายสัตวแพทย) 
          (2) การขอรับเงินประจําตําแหนงของตําแหนงนายสัตวแพทย 

5.2 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

5.3 ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ แผนอัตรากําลังและ
บริหารกําลังคน หรือแผนงานอื่นๆ 

5.4 จัดทํา ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานตามคํารับรองผล
การปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

5.5 ติดตามและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และประเมินสถานภาพดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

5.6 ติดตามการใชอัตรากําลังและบริหารกําลังคนกรมปศุสัตว เพื่อจัดทําขอมูล
กรอบอัตรากําลังขาราชการและโครงสรางของกรมปศุสัตว 

5.7 ดําเนินการการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปน
ปจจุบัน 

5.8 จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล ขอมูลสารสนเทศ และ
การนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

5.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

6. นางสาวนราพรรณ … 
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6. นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (นักวิชาการสัตวบาล) 

6.2 จัดทํา ติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

6.3 ดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินการใชอัตรากําลังเพิ่มใหมตาม
ยุทธศาสตรประเทศ 

6.4  ดําเนินการเกี่ ยวกับการจัดการองคความรู  km/การรายงานขาวสาร
ประชาสัมพันธงานกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

6.5 ดําเนินการรายงานขอมูลการใชคอมพิวเตอรของกลุมพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง 

6.6 ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง website ประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ 
6.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ จัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลดานงานบุคคล

ของหนวยงานตางๆ ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
6.8 ดําเนินการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงาน

ตางๆ ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
6.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวปริญา สรเสนา ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบั ติการ (ชวยราชการ 
ท่ีสํานักงานเลขานุการกรม) 

8. นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
        หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ จัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลดานงานบุคคลของ
หนวยงานตางๆ ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

 8.2 ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลดําเนินการ ตลอดจนเรงรัดขอมูล 
เพื่อประกอบการปรับปรุงโครงสราง การพัฒนาระบบงาน และการวางแผนอัตรากําลังของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

8.3 การจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงานตางๆ
ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

8.4 การจัดทํา ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ การเบิกจายงบประมาณของกลุม 
8.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. นายชานน พึงรําพรรณ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1 จัดทํา ติดตามและรายงานผลการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ (การขอ
คงอัตรากําลัง การลาออกจากราชการ) 

9.2 ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง ปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด) 

 
9.3 จัดทํา … 
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9.3 จัดทํา ติดตาม และรายงานผลดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรม/กอง หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

9.4 จัดทําและรายงานผลดําเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

9.5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ จัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลดานงานบุคคล
ของหนวยงานตางๆ ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

9.6 ดําเนินการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงาน
ตางๆ ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

9.7 ปรับปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองการเจาหนาท่ี 
9.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10. นางสาวปริพัตทร วงคธิมา ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ท่ีสูงข้ึน 

           (1) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (นายสัตวแพทย) 
           (2) ขอรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ (นายสัตวแพทย) 

10.2 ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
ปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด) 

10.3 จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลและพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดาน
การประเมินบุคคลและผลงาน 

10.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ จัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลดานงานบุคคล
ของหนวยงานตางๆ ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

10.5 ดําเนินการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทําเอกสารและ
รายงานตางๆ ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

10.6 ดําเนินการจัดทําและรวบรวมแผนและผลการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลัง 

10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
๑. นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ ตําแหนงนักทรัพยากรชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลใหคําปรึกษา 
แนะนําและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลาของกรมปศุสัตวอยางเปนระบบตอเนื่อง ศึกษาความจําเปนในการ
ฝกอบรม เพื่อกําหนดรูปแบบ เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากร ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพื่อพัฒนาและประยุกต
เทคโนโลยีการฝกอบรม เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรแกผูบริหาร ติดตามประเมินผล 
ประสานแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตวและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล ติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนําและวางแผนการดําเนินงาน ดังนี ้

งานตามภารกิจ 
1. การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

2. ทุนการศึกษา … 
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2. ทุนการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศ โดยใหไปศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยหนวยงานตาง ๆ ของกรมปศุสัตว 
5. การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมหนวยงานภายนอก 
6. ดําเนินงานตามกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนา

ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
7.ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมปศุสัตว 
8. ดําเนินการการจัดการความรูของกรมฯ เพื่อสนับสนุนสงเสริมการสรางบรรยากาศ

องคกรใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ัวท้ังองคกร 
9. การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการรายงานติดตามประเมินผลการฝกอบรม 
10. การจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
11. การพัฒนาขาราชการตามระบบการวางแผนผูสืบทอด (Succession Plan) 
12. รวบรวมและรายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวประจําปเสนอ

กระทรวง เกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
13. จัดทํา ปรับปรุง ขอเสนอ แนวทางหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุ

สัตวใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
14. จัดทํารายละเอียดโครงการและงบประมาณเพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําป

สําหรับโครงการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว 
15. อื่น ๆ เชน 

-  จัดทําคูมือการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
-  คูมือการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีอื่น ๆ  
-  คูมือหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม 

งานตามยุทธศาสตร 
1. ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
2. ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 

๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
3. ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
4. ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร ตามนโยบาย Smart Officer 
5. ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด ๕) 
6. ดําเนินการตามตัวช้ีวัดตาง ๆ ไดแก 

-  ตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ระดับกรมและระดับ
หนวยงาน 

-  ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังระดับกรมและระดับ
หนวยงาน 

7. ดําเนินการตามกรอบการประเมินสวนราชการ โดยเครื่องมือ Objective Key Results 
(OKR) 

8. ดําเนินการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมปศุสัตว 
งานท่ีไดรับมอบหมาย ... 



 
๒๗ 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
1. คณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ ของกองการเจาหนาท่ี และกรมปศุสัตว 
2. ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมอีกหนาท่ีหนึ่ง 
3. ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรมปศุสัตว ตามภารกิจของกลุม

คุมครองจริยธรรม (รวมกับกลุมวินัย) 
4. ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรม

ปศุสัตว  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นางสาวปรารถนา พลายมาศ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
งานตามภารกิจ 
1. กํากับ ดูแล การศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
2. รับผิดชอบโครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรระดับผูบริหาร และเตรียมพรอมสู

ระดับอํานวยการ/บริหาร 
2.1 หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูง 
2.2 หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง 
2.3 หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับตน 

3. รวมเปนคณะทํางานดําเนินโครงการจัดฝกอบรมสัมมนาของหนวยงานตางๆ เชน 
- โครงการฝกอบรมท่ีกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ เชน การจัดงานเกษีณอายุราชการ 

การจัดการประชุมวิชาการดานการปศุสัตว เปนตน 
- โครงการอื่นๆ ของกรมปศุสัตว เชน  การจัดการบรรยายพิ เศษของสถาบัน

พระมหากษัตริย เปนตน 
4. กํากับ ดูแล การดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับ

หนวยงานภายนอก หลักสูตรนักบริหารของสํานักงาน ก.พ. /กระทรวงเกษตรและสหกรณ /สถาบัน
พระปกเกลา/สถาบันดํารงราชานุภาพ/วิทยาลัยการตํารวจ/สถาบันวิชาการปองกันประเทศ/สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง/สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)/
สถาบันการประชาสัมพันธ/ และหนวยงานอื่นๆ 

5. รวบรวมขอมูลการพัฒนาผูบริหารกรมปศุสัตว ท่ีผานหลักสูตรนักบริหารฯ ของกรมฯ 
และหนวยงานตาง ๆ  ใหเปนระบบจนปจจุบัน  

 6. ดําเนินการระบบการวางแผนผูสืบทอด (Succession Plan) 
7. ตอบขอซักถาม ปรึกษา ช้ีแนะ ในการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมกรมปศุสัตว รวมถึงการปรับปรุงแกไขคูมือตามหลักเกณฑ ข้ันตอน กระบวนการ ตลอดจนแบบฟอรม
ท่ีเกี่ยวของกับหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบัน 

8. รวมดําเนินด านการจัดการความรู  (Knowledge Management) ของกองการ
เจาหนาท่ีและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูของหนวยงาน 

9. ตอบขอซักถาม ปรึกษา ช้ีแนะ และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
งานตามยุทธศาสตร 
1. รวมดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวใหเปน Smart Officer  

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

๒. รวมดําเนินการ ... 



 
๒๘ 

๒. รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

3. รวมดําเนินการขับเคล่ือนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  พ.ศ.  
2561 - 2565 

4 . รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) 

5. รวมดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
หมวด ๕) 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
1. ดําเนินการจัดงานถวายสัตยปฏิญาณตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
2. รวมดําเนินการตามกรอบการประเมินสวนราชการ โดยเครื่องมือ Objective Key 

Results (OKR) 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวธัญนันท  สนิชัย  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
งานตามภารกิจหลัก 
๑. ทุนฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ณ ตางประเทศ (ก.พ. และกระทรวง กรม ตางๆ) 

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

๑.๒ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา/
ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตามหลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา
วิชา ณ ตางประเทศ ของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๒ กันยายน 
๒๕๕๖) โดยดําเนินการ ดังนี้  

๑.๓ ดําเนินการโครงการทุนการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศโดยไปศึกษาท้ังใน 
และตางประเทศของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ (กรมฯ, สํานักงาน ก.พ., กระทรวงเกษตรฯ, สวก., 
สถาบันการศึกษา เปนตน) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

2. รับผิดชอบโครงการฝกอบรมและรวมเปนคณะทํางานดําเนินโครงการจัดฝกอบรม 
สัมมนา ของกองการเจาหนาท่ี และของหนวยงานตาง ๆ ของกรมปศุสัตว 

- หลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี” (ขาราชการบรรจุใหม) 
- หลักสูตร “พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่ อเสริมสรางคุณภาพ ชีวิตและ

ประสิทธิภาพการทํางาน” 
- หลักสูตร “สําหรับขาราชการและลูกจางเกษียณอายุราชการ” 
- หลักสูตรอื่นๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ีและหนวยงานอื่นดําเนินการจัด 

3. กํากับดูแลดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก สายงานหลักของกรมปศุสัตว 

4 . รวมดําเนินดานการจัดการความรู  (Knowledge Management) ของกองการ
เจาหนาท่ีและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูของหนวยงาน 

 5. ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผลผูรับทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรม   
 
 

งานตามยุทธศาสตร … 



 
๒๙ 

งานตามยุทธศาสตร 
1. รวมดําเนินขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
2. รวมดําเนินการขับเคล่ือนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ.  

2561 - 2565 
3. รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Scorecard) 
4. รับผิดชอบการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตางๆ 

6.๑  ตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา โดยให
ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานไดดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล(IDP) โดยกําหนดแนวทาง
ดําเนินการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดสําหรับกรมปศุสัตว รวมท้ังส่ือสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กํากับดูแล ใหคําปรึกษา 
และติดตามประเมินผล 

งานท่ีไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
1. คณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ ของกรมปศุสัตวและของกองการเจาหนาท่ี 

- คณะการรมการคัดเลือกขาราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ฝกอบรม ณ 
ตางประเทศ ประจําป 

- คณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาขอเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน  และ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ของนักเรียนทุนรัฐบาลฯ (UIS) 

- คณะกรรมการประเมินผลการฝกงานของผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน UIS 

๒. เปนคณะทํางานตามตัวช้ีวัดตาง ๆ (บริหารความเส่ียงฯ, ควบคุมภายในฯ เปนตน) 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นายเลอสรร ศิริปาลกะ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
งานตามภารกิจ 
1. ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
2. ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผูมีศักยภาพสูงในกรมปศุสัตว (Talent 

Management) – HiPPS / New wave / IDEAL DLD / นักเรียนทุน 
3. ดําเนินการด านการจัดการความรู  (Knowledge Management) ของกองการ

เจาหนาท่ี และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูของหนวยงาน 
4. ดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรม 

ปศุสัตว 
4. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเปน  ฐานขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบรหิาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะหและการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตรมาตรการ
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

งานตามยุทธศาสตร 
1. ดําเนินการขับเค ล่ือนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว ให เป น  Smart Officer  

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. ดําเนินการ … 



 
๓๐ 

๒. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

3. ดําเนินการขับเคล่ือนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  พ .ศ.  
2561 - 2565 

4. ดําเนินการวางแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมปศุสัตว 
5. วางแผนปฏิรูปองคการ (Innovator & Smart Officer) 
6 . ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุคลากรตามแผนกลยุทธ ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุคคล  

(HR Scorecard) 
7. รวมดําเนินการตามตัวช้ีวัดตางๆ 

7.๑  ตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา โดยให
ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานไดดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล(IDP) โดยกําหนดแนวทาง
ดําเนินการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดสําหรับกรมปศุสัตว รวมท้ังส่ือสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กํากับดูแล ใหคําปรึกษา 
และติดตามประเมินผล 

7.๒   ตัว ช้ีวัด ผู บริห าร : ระ ดับความ สําเร็จในการพัฒ นาผู ใต บั ง คับ บัญ ชา  
ของผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี โดยให ทุกกลุมฝายภายในกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาตามตัวช้ีวัดท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

8. ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด ๕) 
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
1. คณะอนุกรรมการ (PMQA) ดานการพัฒนาองคกร กรมปศุสัตว 
๒. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
๓. รวบรวมจัดทําขอมูล รายงาน การพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ของกรมปศุสัตว เพื่อรายงาน

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
๔. รวมเปนคณะทํางานดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ 
5. ดําเนินการกิจกรรม/โครงการตางๆ เพื่อสรางความเปล่ียนแปลงในกรมปศุสัตวตามท่ี

บุคลากรในโครงการบุคลากรตนแบบกรมปศุสัตว (IDEAL DLD) ไดรับมอบหมาย 
6. รวบรวมจัดทําขอมูล รายงานการพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ของกรมปศุสัตว เพื่อรายงาน

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว 
7. ดําเนินการตามกรอบการประเมินสวนราชการ โดยเครื่องมือ Objective Key 

Results (OKR) 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นางสาวชุติมา มวงไหมทอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
งานตามภารกิจ 
1. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกใน

หลักสูตร นักบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ / หลักสูตรนักบริหาร ก.พ. และอื่นๆ / หลักสูตรสําหรับ
ภารกิจหลักและบันทึกขอมูลการสงบุคลากรไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก  

 2. ดําเนินการการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 
 

 3. ดําเนินการ … 



 
๓๑ 

 3. ดําเนินการดานทุนการศึกษา / ทุนฝกอบรม ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 4. รวมดําเนินการดานการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
งานตามยุทธศาสตร 
1. ดําเนินการตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  

ของผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี โดยใหทุกกลุมฝายภายในกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาตามตัวช้ีวัดท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

2. รวมดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
หมวด ๕) 

3. รวมดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมปศุสัตว 
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
1. รวบรวมจัดทําขอมูล รายงาน การพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ของกรมปศุสัตว เพื่อรายงาน

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว 
2. ช้ีแจง ระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผานระบบ E-learning  สําหรับขาราชการบรรจุใหม

ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
3. ดําเนินการจัดงานถวายสัตยปฏิญาณตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
4. รวมเปนคณะทํางานดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. นางสาวรัตนา บุญภักดี  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
งานตามภารกิจ 
1. ปฏิ บัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เชน การรับสงลงทะเบียน  

รางหนังสือโตตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาบุคลากร 
2. ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในกรมปศุสัตวหรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ  
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
3.รวมเปนคณะทํางานดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ 
4.ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

หลักสูตรอื่นๆ และบันทึกขอมูลการสงบุคลากรไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงาน

ภายนอกเพื่อเสนอกรมฯ ทราบ และบันทึกขอมูลการรายงานประเมินผลการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
6 . ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทํารายงานสรุปผลการสงบุคลากรเขาอบรม 

กับหนวยงานภายนอกและขอมูลการรายงานและประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  
เพื่อรายงานสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7. รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปแผน-ผล การพัฒนาขาราชการประจําปของกองการ
เจาหนาท่ี 

8. ปรับปรุงระบบสารบรรณของกลุมพัฒนาบุคลากรใหทันสมัย และงายตอการปฏิบัติงาน 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
 

9. ช้ีแจง … 



 
๓๒ 

9. ช้ีแจง ระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผานระบบ E-learning  สําหรับขาราชการบรรจุใหม
ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7. นางสาวภัสนันท ญาณสูตร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

งานตามภารกิจ 
1. รวมเปนคณะทํางานดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีกองการเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ 
2. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีฝกอบรม โดยสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกใน

หลักสูตรสายงานสนบัสนุน และบันทึกขอมูลการสงบุคลากรไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
3. ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในกรมปศุสัตวหรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

งานตามยุทธศาสตร 
๑. ดําเนินการตัวช้ีวัดผูบริหาร : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  

ของผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี โดยให ทุกกลุมฝายภายในกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาตามตัวช้ีวัดท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

๒. รวมดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมปศุสัตว 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
๑. ดําเนินการวางแผนการจัดการขอมูลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตวใหเปนระบบ 

สามารถจัดเก็บและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงาน

ภายนอกเพื่อเสนอกรมฯ ทราบ และบันทึกขอมูลการรายงานประเมินผลการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
๓. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทํารายงานสรุปผลการสงบุคลากรเขาอบรมกับ

หนวยงานภายนอกและขอมูลการรายงานและประเมินผลการฝกอบรมท่ีไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  
เพื่อรายงานสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๔. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของไดแก ประวัติวิทยากร, สถานท่ีฝกอบรม/
โรงแรม 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. นางนวภรณ  สนศิริ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   
1. รับ – สงหนั งสือ บันทึกงานรับ – สงและกล่ันกรอง แยกเรื่องให ผู รับผิดชอบ  

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของและเสนอหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากรผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีพิจารณา 
2. ชวยดําเนินการจัดทําเอกสารและแจงเวียนไปยังหนวยงานตางๆ 
3. แจงเวียนเรื่องตางๆ ของกองการเจาหนาท่ีใหเจาหนาท่ีในกลุมและบันทึกจัดเก็บ

เอกสารในสวนท่ีเกี่ยวของ 
4.  ชวยจัดประชุมตางๆ เชน เตรียมเอกสาร อาหารและของวาง และแจงประสาน

ผูเกี่ยวของ 
5. รับ - สง เอกสาร/ โทรสารและบันทึกงาน รับ – สง ทุกเรื่อง 
6. ถายเอกสารจัดทํารูปเลมเอกสารการฝกอบรม เอกสารการประชุมและอื่นๆ 
 

๗. เก็บขอมูล … 



 
๓๓ 

๗. เก็บขอมูลตรวจสอบขอมูล และรายงานการใชเครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร 
เปนตน 

8. ประสานงาน ชวยดําเนินการเรื่องตางๆ ของกลุม 
9.  อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ดําเนินการเบิกวัสดุ อุปกรณ ดูแลการใชไฟฟาเพื่อลดพลังงาน  

ดูแลอุปกรณเครื่องมืออื่น  ๆและดําเนินการแจงซอมกรณีอุปกรณตาง  ๆชํารุด 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 
1. นายนฤชา แกวอุดมวัชระ  ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม ดังนี้ 

1.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

1.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
๑.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

 (4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

(5) ดําเนินการ … 



 
๓๔ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

1.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

2. นายกฤชฐา นาควิจิตร  ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

2.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
 
 

(6) ดําเนินการ … 
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(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน
ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  

2.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจรติ 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว … 

(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

2.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

๓. นายอัครพงษ อินทรศักด์ิ  ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

 

(3) ตรวจสํานวน … 
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(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

3.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึง่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
3.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหีนาท่ี ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

3.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
 
 

(2) พิจารณา … 
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(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ
เกี่ยวกับคดีปกครอง 

(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 
                    ๔. นายสิรภพ เดชพันธุ  ตําแหนงนิติกร   

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้

      (1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

4.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว 
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
4.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

 
 

(6) ติดตาม … 
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(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

4.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    (4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

5. นายอนุรักษ จันทรพลงาม  ตําแหนงนิติกร 
              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

5.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

5.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
 
 

5.3 งานดานการปองกัน … 
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5.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน 
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

5.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

6. นางสาวสุภาวี แจงสวาง ตําแหนงนิติกร 
              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

 

(4) จัดทําคําส่ัง … 
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(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

6.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
6.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
 (2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

6.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

6.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
 
 

(3) ปฏิบัติหนาท่ี … 



 
๔๑ 

(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 
7. นางสาวปยาภัสร พรมมา ตําแหนงนิติกร 

              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

7.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
7.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ 

สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

7.4 งานดานการจัดการ … 



 
๔๒ 

7.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี 

(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะได
ขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

7.5 งานท่ีไดคําส่ังมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําช้ีแจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เกี่ยวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 
8. นางสาวปาริชาติ เพชรบุรีภักดี  ตําแหนงนิติกร 

              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําส่ังลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

8.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
8.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

(3) ประสานงาน … 




