


๒ 
3.  นำงสำวพัชนินทร์  เดชพันธุ์  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 

       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.๑  รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนร่ำงโต้-ตอบ งำนเก็บ ค้นหำเอกสำร งำนธุรกำรท่ัวไป  
3.2  เป็นเจ้ำหน้ำท่ีกันเงินงบประมำณกอง เพื่อกันเงินงบประมำณ แล้วส่งเรื่องให้ 

กองคลังเบิกจ่ำย 
3.3  จัดท ำค ำของบประมำณส ำหรับศูนย์ฝึกอบรม 9 เขต เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
3.4  จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
3.5  จัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
3.6  รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละไตรมำส 
3.7  ควบคุม จัดท ำสถิติ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
 3.8  ท ำเรื่องขออนุมัติไปรำชกำร/เบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน/เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรให้กับผู้บังคับบัญชำ 
3.9 จัดเตรียมงำน บันทึก สรุป นัดหมำยก ำหนดกำรประชุมให้กับผู้บังคับบัญชำ 
3.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดจ้ำงพนักงำนรำชกำรของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
3.11 จัดท ำตัวชี้วัด ของฝ่ำยบริหำร 
3.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. นำยมำตุภูมิ  ค ำนวนชอบ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1  รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนร่ำงโต้-ตอบ งำนเก็บ ค้นหำเอกสำร งำนธุรกำร ท่ัวไป 
 4.๒  วัสดุ – ครุภัณฑ์ 

-  ขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์  
-  กำรโอนเปล่ียนแปลงครุภัณฑ์  
-  กำรรับบริจำคของหน่วยงำน 
-  ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์  และกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ประจ ำปี 
-  ดูแลครุภัณฑ์ส ำนักงำนให้ใช้กำรได้ตำมปกติ 

4.3  แต่งต้ังคณะท ำงำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเส่ียง ระดับกอง 
4.4  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ไปยังกองแผนงำน 
4.5  กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี และจัดท ำ 

แผนพร้อมรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนฯ ไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
4.6  จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรำยงำนผลรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ส่ง กพร. ) 
4.7  จัดเตรียมวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
4.8  ขออนุมัติและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
4.9  ขออนุมัติและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมของ อ.ก.พ. รวมถึง กำร 

เบิกจ่ำย ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำพำหนะ และค่ำท่ีพักให้แก่ อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.10  ต้ังคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ำรุด 
4.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

5.  นำงสำวนรำพรรณ... 
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5. นำงสำวนรำพรรณ พันธุ์ฤทธิ์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 

       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
5.๑  ติดต่อประสำนงำน เร่งรัดติดตำมงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำยใน

และภำยนอกกรมปศุสัตว์  
5.๒  ดูแล จัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยในหน่วยงำน และกำรประสำนงำน       

กับส่วนกลำง 
5.3 ควบคุม ดูแลระบบฐำนข้อมูล เครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญหำ 

ขัดข้องของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำน 
5.4  ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บเอกสำร กำรรับ -ส่งหนังสือ และงำน  

บริหำรท่ัวไป 
5.5  งำน IDP รำยบุคคล (ท ำปีละ ๒ รอบ คือ ต.ค.-มี.ค. และ เม.ย.-ก.ย.) 
5.6  รำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำเดือนทุกเดือน 
5.7  รำยงำนตัวชี้วัดท่ี 7 (รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 
5.8  คณะท ำงำน KM ของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
5.9  งำนดูแล ปรับปรุง และพัฒนำเว็บไซต์กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
5.10  งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
5.11  งำนด้ำนกำรดูแลซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
5.12  ท ำบัญชีควบคุมวัสดุและตรวจสอบควบคุมดูแลกำรรับ กำรเบิกและกำรจ่ำยวัสดุ 

(วัสดุส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงำนบ้ำน งำนครัว) 
5.13 งำนดูแลรักษำและประสำนงำนแจ้งซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร 
5.14  คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ 
5.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

6.  นำงสำวกัญญ์วรรณ  ตุงคณำคร  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.๑  ดูแล จัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยในหน่วยงำน และกำรประสำนงำน       
กับส่วนกลำง 

6.๒  ควบคุม ดูแลระบบฐำนข้อมูล เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญหำ 
ขัดข้องของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำน 

6.๓  จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ปรับแก้ และจัดท ำรำยงำน 
6.4  งำนโครงกำรจัดซื้อจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ 
6.5  งำนด้ำนตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ   

ของหน่วยงำน 
6.6   งำนดูแล ปรับปรุง และพัฒนำเว็บไซต์กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
6.7   งำนหนังสือเวียนภำยในกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
6.8   งำนขอข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (DLD MAC) 
6.9   งำนส ำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
6.10  งำนรวบรวมแบบฟอร์มบันทึกกำรดูแลรักษำคอมพิวเตอร์ 
6.11  งำนด้ำนกำรดูแลซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
6.12  งำนดูแลระบบจัดเก็บเอกสำรกรมปศุสัตว์ 

6.13  งำนดูแล… 
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6.13  งำนดูแลรักษำและประสำนงำนแจ้งซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร 
6.14  คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ 
6.15  งำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
6.16  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7.  นำงสำวปนัดดำ  จันทร์เนียม ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1  จัดท ำเอกสำร ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับแผน/โครงกำร แผนงำน งบประมำณ  
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.2  ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บเอกสำร กำรรับ-ส่งหนังสือ และงำน 
บริหำรท่ัวไป   

7.3 จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมแบบฟอร์มกองคลัง และกองแผนงำน 
7.4  รำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมแบบฟอร์มกองคลัง และกองแผนงำน 
7.5  ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ท้ังระบบมือและระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลำง 
7.6  รำยงำนผลกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รำยไตรมำส ตำมแบบฟอร์ม 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
7.7  รำยงำนกำรตรวจรับงำนจ้ำงท ำควำมสะอำด 
7.8  รำยงำนกำรตรวจรับกำรถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 
7.9  กำรเบิกจ่ำยเงินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงในระบบ e-GP 
7.10  รำยงำนข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งกลุ่มวินัยและเสริมสร้ำง 

ระบบคุณธรรม 
7.11  จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลหลักผู้ขำยส่งกองคลัง กรณีไม่มีข้อมลูหลักผู้ขำยของผู้ค้ำ 
7.12 แจ้งและท ำเรื่องขอคืนเงินประกันสัญญำส่งกองคลัง 

 8.  นำงสำววรำภรณ์  สรเสนำ  ต ำแหน่ง  พนักงำนพิมพ์ ระดับ ส.4 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  8.1  ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือรำชกำรภำยนอกและภำยใน ตำมระบบเอกสำรและ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2  รำยงำนกำรใช้โทรศัพท์ประจ ำเดือนของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
8.3  ดูแลรักษำเครื่องโรเนียว และเครื่องถ่ำยเอกสำร 
8.4  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9.  นำยเวทย์  เบ็งจันทึก  ต ำแหน่ง  พนักงำนพิมพ์ ระดับ ส.3 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.๑  ช่วยจดัเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำนประชุม อบรม สัมมนำ 
9.๒  ดูแลรักษำเครื่องโรเนียว และเครื่องถ่ำยเอกสำร 
9.๓  ท ำหน้ำท่ีรับ ส่ง หนังสือรำชกำร 
9.๔  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10.  นำยภำคิน  แสงเพ็ชรรุ้ง  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ ระดับ ส.2 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.๑  ท ำหน้ำท่ีเป็นพนักงำนขับรถยนต์ 
10.๒  ดูแล... 
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10.๒  ดูแลควำมเรียบร้อยของรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฎส ๗๕๘๑ และ ฮต ๗๓๓6       

ให้พร้อมใช้งำนได้ ด้วยสภำพท่ีปลอดภัย 
10.๓  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 

1. นำงทัศนีย์ ภูเขำทอง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       
    ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มสรรหำบรรจุและแต่งต้ัง มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ควบคุม

ก ำกับ ดูแลและปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ดังนี้ 
1.๑ ปฏิบั ติหน้ำท่ี ในฐำนะหัวหน้ำก ลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง กำรศึก ษำ            

กำรวำงแผน อัตรำก ำลังเกี่ยวกับสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้ำย เล่ือนระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือนและกำร
สอบแข่งขันสอบคัดเลือกของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
กำรบริหำรงำนบุคคล แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.๒ จัดท ำอัตรำว่ำงเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
1.๓ แจ้งผลกำรตรวจสอบสิทธิ์ในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
1.๔ รำยงำนอัตรำว่ำงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
1.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2. นำงสำวสุนิภำ ดิษฎำวีระวัฒน์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.๑  จัดท ำค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
2.๒  แก้ไขค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร กรณีได้รับกำรพิจำรณำโควตำพิเศษกรณี

พิเศษ (ร้อยละ 1 , ยำเสพติด ศอ.บต.) 
2.3  ปรับปรุงฐำนข้อมูลในระบบ DPIS ของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
2.4  จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรหน่วยงำน ในส่วนกลำง  
2.5 ตรวจสอบค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
2.6 ด ำเนินกำรตรวจสอบโควตำเงินเดือนข้ำรำชกำรในส่วนกลำง 
2.7 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ข้ำรำชกำรได้เงิน พสร.  
2.8  ท ำค ำส่ังเล่ือนข้ำรำชกำรตำมแนวทำง ว.๑/2551 (จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
 2.9 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ข้ำรำชกำรได้เงินเพิ่มกำรครองชีพ 

ช่ัวครำว  
2.10  จัดท ำบัญชีเปรียบเทียบข้ำรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนระดับ 
2.11  ตรวจสอบระบบฐำนข้อมูล DPIS กับระบบจ่ำยตรงเงินเดือน และค่ำจ้ำงให้

ถูกต้องตรงกัน 
2.12  จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรประเมินเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค ท่ีมำ

ปฏิบัติงำนในส่วนกลำง 
2.13  จัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรย้ำย/ เล่ือนข้ำรำชกำร 
2.14  ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรง

ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นในต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
2.15  จัดท ำค ำส่ังย้ำยข้ำรำชกำรผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 
2.16  ลงข้อมูลค ำขอย้ำยของข้ำรำชกำร 

2.17  จัดท ำ… 
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2.17  จัดท ำบัญชีเปรียบเทียบข้ำรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนระดับ 
2.18 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. นำงรวีวรรณ มรรควิน ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ท้ังข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร 

3.2  ด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับ
รำชกำร (ข้ำรำชกำร)  

3.3  ด ำเนินกำรน ำรำยช่ือข้ำรำชกำร ต ำแหน่งต่ำง ๆ จำกส่วนรำชกำรอื่น เพื่อมำ
คัดเลือกบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร 

3.4  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มำขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือกในต ำแหน่งต่ำง ๆ 

3.๕  เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับกำรคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งต่ำง ๆ 

3.๖  บรรจุข้ำรำชกำรท่ีลำออกจำกรำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำร 
3.๗  คัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุน ก.พ. และทุนต่ำง ๆ เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
3.8  ด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรเข้ำสู่ระบบโครงกำรข้ำรำชกำรผู้มีสัมฤทธิ์สูง 
3.9  กำรจัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง 

ในระดับท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
3 .10  กำรจัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรง

ต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (ยกเว้นต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์) 
3.11  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนต่ำง ๆ พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำม

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง  
3 .12  ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง ตำมแนวทำงหนังสือ

ส ำนักงำน ก.พ. ว 16/2558 
3.13  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. นำงสำวณัฐสุดำ วิปรวณิชย์  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลฏิบัติกำร 
     หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  4.1 ด ำเนินกำรจัดท ำโควตำส ำหรับเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำหน่วยงำนในส่วนกลำง 
4.๒ จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

หน่วยงำน ในส่วนกลำง 
4.3 ตรวจสอบค ำส่ังเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
4.๔ จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรปรับระดับช้ันงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
4.๕ จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง  ของ

ลูกจ้ำงประจ ำ 
4.6 แก้ไขและปรับปรุงฐำนข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำตำมค ำส่ัง ลำออก ตัดโอน  

เกษียณอำยุ... 
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เกษียณอำยุรำชกำร เสียชีวิต ปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งและระดับช้ันงำน ในระบบจ่ำยตรงของกรมบัญชีกลำง 
และในระบบฐำนข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำให้ถูกต้องตรงกันและเป็นปัจจุบัน 

4.7 ปรับปรุงข้อมูลค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำในระบบจ่ำยตรงของกรมบัญชีกลำง ให้เป็นปัจจุบัน 
4.8 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
4.9 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำกลับไปปฏิบัติหน้ำท่ี

รำชกำรตำมเดิม 
4.10 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำค่ำจ้ำง

ลูกจ้ำงประจ ำ 
4.11 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำได้รับเงินเพิ่มตำม

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
4.12 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำได้เงิน พสร. 
4.13 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำได้เงินเพิ่มกำรครอง

ชีพช่ัวครำว 
4.14 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรแก้ไขค ำส่ังปรับระดับช้ันงำน/

ปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง/ตัดโอนต ำแหน่ง ในกรณีเล่ือนขั้นค่ำจ้ำง 
4.15 จัดท ำบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ประจ ำปีส่งกรมบัญชีกลำง 
4.16 แก้ไขค ำส่ังเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ กรณีได้รับกำรพิจำรณำโควตำพิเศษ (ศอ.บต.) 
4.17 กำรเล่ือนข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำนให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน      

ตำมแนวทำง ว 34/2547 
4.18 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  5. นำงสำวสุวิมล  สว่ำงวงษ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
     หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 5.๑  ส ำรวจผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ว ๑๐) 
 5.๒  ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร และ 

ประชำสัมพันธ์ ทำง internet บน Website กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี (ว 10) 
 5.๓  ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงำนวิชำกำร (ว ๑๐) 
 5.4  จัดท ำค ำส่ังบรรจุและแต่งต้ังข้ำรำชกำร 
 5.5  จัดท ำรำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
 5.6  จัดท ำค ำส่ังเงินประจ ำต ำแหน่งสำยงำนนำยสัตวแพทย์ และเงิน พ.ต.ก. ของ 

ต ำแหน่งนิติกร 
 5.7  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

6. นำงวรำภรณ์ ภูศรี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
     หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 6.1 จัดท ำค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
 6.2 จัดท ำค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรกลับไปปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมเดิม 
  6.3 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทน หรือให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 

6.4 จัดท ำ… 
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 6.4 จัดท ำเรื่องอธิบดีขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 
 6.5 เสนอค ำส่ังจังหวัด เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรและ เรื่อง ให้ 

ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง  
 6.6 จัดท ำค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรลำศึกษำ-ฝึกอบรม ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 6.7 ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน กรณีปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรต่ำง 

หน่วยงำน 
 6.8 ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
 6.9 ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลแต่งต้ังข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทน 
 6.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7.  นำงจิรัชญำ รุ่งเรือง ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร 
พนักงำนรำชกำร 

7.๒  จัดท ำค ำส่ังให้พนักงำนรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
7.๓  จัดท ำค ำส่ังให้พนักงำนรำชกำร ได้รับเงินเพิม่ค่ำครองชีพช่ัวครำว 
7.4 ตรวจสอบค ำส่ังเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรท้ังส่วนกลำงและส่วน 

ภูมิภำค 
7.5 ด ำเนินกำรตรวจสอบโควตำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรในส่วนกลำงและส่วน 

ภูมิภำค 
7.6 จัดท ำค ำส่ัง และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้พนักงำนรำชกำรได้เงิน พสร. โดย 

ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนหลักเกณฑ์ วิธีกำร ตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้ 
7.7 แก้ไขค ำส่ังเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรกรณีได้รับกำรพิจำรณำโควตำ 

พิเศษ (ศอ.บต.) 
7.8  ปรับอัตรำค่ำตอบแทน ตัดโอนต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร 
7.9  ปรับปรุงฐำนข้อมูลพนักงำนรำชกำรให้เป็นปัจจุบัน 
7.10  ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร (เพิ่มเติม) 
7.11  ด ำเนินกำรจัดท ำแผน-ผลกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
7.12  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. นำงสำวสุกัญญำ  กุลประดิษฐ์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1. จัดท ำค ำส่ังแก้ไขค ำส่ังย้ำยและค ำส่ังเล่ือนข้ำรำชกำรกรณีเล่ือนขั้นเงินเดือน 
8.2  กำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบจัดเก็บเอกสำรและประชำสัมพันธ์ 

ทำงเว็บไซต์ 
8.3  จัดท ำหนังสือเรียนอธิบดี เพื่อโปรดทรำบหนังสือแจ้งให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

รำชกำร  
8.4  ท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนกรณีเล่ือนข้ำรำชกำรท่ีเงินเดือนเต็มข้ัน ให้ยกเลิก 

ค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินตอบแทนพิเศษ และเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
8.5  กำรจัด... 
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8.5  กำรจัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง 

ในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นต ำแหน่งระดับควบ  
8.6 จัดท ำค ำส่ังข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำลำออกจำกรำชกำร 
8.7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. นำงสำวอัจฉรำพรรณ  กลมกล่อม ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1 รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ท่ีจะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
เพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ 

9.2 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ังและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องในกำรเล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรง 
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นในระดับเช่ียวชำญ  

9.3  ตรวจสอบประวัติลำยพิมพ์นิ้วมือของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
9.4  จัดเก็บค ำส่ังลงสมุดปิดค ำส่ัง และท ำส ำเนำค ำส่ังให้ส ำนักงำน ก.พ.   
9.5  กำรปรับปรุงข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย 
9.6  จัดท ำโควตำส ำหรับเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต 

วัคซีนจ ำหน่ำย 
9.7  จัดท ำค ำส่ังเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน 

จ ำหน่ำย  
9.8  กำรปรับระดับช้ันงำนของต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต 

วัคซีนจ ำหน่ำย 
9.9  กำรปรับปรุงข้อมูลพนักงำนรำชกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย 
9.10  ด ำเนินกำรจัดท ำโควตำส ำหรับเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเงินทุน 

หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย 
9.11  จัดท ำค ำส่ังเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต 

วัคซีนจ ำหน่ำย 
9.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. นำงอุษำ  สร้อยสอน ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1  จัดท ำค ำส่ังรับโอน – ให้โอนข้ำรำชกำร 
10.2  จัดท ำค ำส่ังแก้ไขกำรรับโอน – ให้โอน 
10.3  ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ 
10.4  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบ และกำรปฏิบัติงำน 

นอกเวลำรำชกำร 
10.5  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

11. นำงสำวเกษสุดำ  โสรัตน์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.1  ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนข้ำรำชกำรในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรของ 
กรมบัญชีกลำง 

11.2  ปรับปรุง… 
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11.2  ปรับปรุงข้อมูลข้ำรำชกำรตำมค ำส่ัง ลำออก โอน ย้ำย ในระบบจ่ำยตรง 

เงินเดือนข้ำรำชกำรของกรมบัญชีกลำง 
11.3  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ 

๑. นำงสำวบุญศรี ทองผ่องสวัสด์ิ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควบคุมก ำกับ ดูแล ปฏิบัติงำนในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำกลุ่ม
ทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ และปฏิบัติงำนในกลุ่ม ดังนี้ 

๑.๑ ด ำเนินกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จ/บ ำนำญ/บ ำเหน็จด ำรงชีพ/บ ำเหน็จตกทอด/
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ/รับเงินเพิ่ม กรณีข้ำรำชกำรลำออก เกษียณ ตำย และข้ำรำชกำรบ ำนำญ ตำย เฉพำะ
ส่วนกลำง (รวมศูนย์/สถำนี) 

๑.๒ เป็นนำยทะเบียนบ ำนำญ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลข้ำรำชกำรบ ำนำญในระบบของ
กรมบัญชีกลำง และเป็นนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคลำกรภำครัฐของกรมบัญชีกลำง  
(โครงกำรจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล) เฉพำะส่วนกลำง 

๑.๓ ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันสำยสะพำยและช้ันต่ ำกว่ำสำยสะพำย 
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

๑.๔ รำยงำนแผน-ผล กำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 
๑.๕ จัดท ำรำยงำนแผน-ผล IDP ของกลุ่ม 
๑.๖ จัดท ำข้อมูลสถิติของข้ำรำชกำรตำมท่ีหน่วยงำนภำยในและภำยนอกร้องขอ 
 ๑.๗ ตัวช้ีวัด  
 ๑.๘ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนอัตรำก ำลัง เงินเดือนของข้ำรำชกำร และค่ำจ้ำงของ

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลโดยผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)           
๑.๙ กำรขอรับเงินทดแทนของพนักงำนรำชกำร กรณีประสบอันตรำย เจ็บป่วย หรือ

ทุพพลภำพ เนื่องจำกกำรท ำงำนให้รำชกำร 
๑.๑๐ ด ำเนินกำรจัดท ำของท่ีระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี  
๑.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย เช่น เป็นคณะท ำงำนร่วมจัดงำนพิธีมอบ

ของท่ีระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรของกระทรวงฯ ปรับปรุงข้อมูลของผู้บริหำรผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนัก       
ให้กับกรมประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
  ๒. นำงสำวสุฤดี วรรณศิลปิน ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ ด ำเนินกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จ/บ ำเหน็จรำยเดือน/บ ำเหน็จตกทอด/รับเงินเพิ่ม 
กรณีลูกจ้ำงประจ ำ เกษียณ ลำออก ตำย และผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน ตำย เฉพำะส่วนกลำง (รวมศูนย์/สถำนี) 

๒.๒ ตรวจสอบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
๒.3 โควตำเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
๒.4 จัดท ำค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
๒.๕ จัดท ำและส่งโปรแกรมเล่ือนเงินเดือนให้ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค และแจ้ง

รำยช่ือพร้อมอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรท่ีไปปฏิบัติรำชกำรนอกกรมปศุสัตว์ เพื่อไปพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนท่ี
หน่วยงำนนั้น ๆ 

 
๒.6 ด ำเนิน... 
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๒.6 ด ำเนินกำรขอรับเงินทดแทนของพนักงำนรำชกำร กรณีประสบอันตรำย 
เจ็บป่วย หรือทุพลภำพ เนื่องจำกกำรท ำงำนให้รำชกำร 

๒.7 กำรตรวจสอบรับรองคุณวุฒิโรงเรียนสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 
๒.8 จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของกลุ่มทะเบียนประวัติฯ 
๒.9 ด ำเนินกำรจัดท ำของท่ีระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี  
๒.๑0 ตัวชี้วัด 
๒.๑1 ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ กสจ. รับสมัครสมำชิกใหม่ และถอนเงินคืนให้แก่

สมำชิกท่ีพ้นจำกกำรรับรำชกำร 
๒.๑2 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น เป็นคณะท ำงำนร่วมจัดงำนพิธี

มอบของท่ีระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรของกระทรวงฯ กำรส่งช่ือเทพีคู่หำบเงินในงำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนำขวัญ และกำรคัดเลือกคู่เคียงพระยำแรกนำ ฯลฯ 

 ๓. นำงสำวประภำทิพย์ สุดวรรค ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ ลงค ำส่ังในโปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ 
-  แก้ไขข้อมูลต ำแหน่ง ตรวจสอบกำรเปล่ียนกรอบต ำแหน่ง และโครงสร้ำง

ต ำแหน่ง 
-  ประวัติกำรรับเงินเดือน แก้ไขเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
-  ค ำส่ังเล่ือนเงินเดือน 
-  ค ำส่ังเล่ือนต ำแหน่ง 
-  ค ำส่ังย้ำยข้ำรำชกำร, แก้ไขค ำส่ังย้ำยข้ำรำชกำร 
-  ค ำส่ังพ้นทดลองงำน  
-  ค ำส่ังให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร, ใหข้้ำรำชกำรรักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 

๓.๒ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมค ำส่ังกรมและกระทรวง เกี่ยวกับกำรเล่ือน, ย้ำย,บรรจุ, 
แต่งต้ังข้ำรำชกำร 

๓.๓ ด ำเนินกำรบันทึกและจัดส่งหนังสือเกี่ยวกับกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด ำรง
ชีพกับหน่วยงำนกรมบัญชีกลำง และคลังเขตต่ำง ๆ 

๓.๔ ตัวชี้วัด 
๓.๕ จัดท ำข้อมูลข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ (ล่วงหน้ำ 1 ปี) พร้อมตรวจสอบยืนยัน วัน 

เดือน ปีเกิด จัดท ำข้อมูลเสนอเข้ำ อ.ก.พ. กรม จัดส่งข้อมูลเกษียณอำยุให้กับกระทรวงฯ ก.พ. และ
กรมบัญชีกลำง 

๓.๖ จัดท ำข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียน เกษียณอำยุ
รำชกำร 

๓.๗ ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุปีปัจจุบัน /ประกำศเกษียณฯ/ งำนพิธีมอบของท่ีระลึก      
ผู้เกษียณอำยุรำชกำรของกรมปศุสัตว์ ของกระทรวงฯ  

๓.๘ บันทึกข้อมูลกำรเกษียณของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ในระบบ DPIS 
๓.๙ รวบรวมเอกสำรหลักฐำน ตรวจสอบ กรณีแก้ไข วันเดือนปีเกิด กรณีข้ำรำชกำร

บันทึก ก.พ.7 ผิดพลำด ให้กับส ำนักงำน ก.พ. ตรวจสอบ/ส ำนักงำน ก.พ. อนุมัติ บันทึกกำรเปล่ียนแปลงใน 
ก.พ. 7  เปล่ียนแปลงข้อมูลใน DPIS และเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ 

 3.10 ตรวจสอบ... 



๑๒ 
3.10 ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด ของข้ำรำชกำรและ

ลูกจ้ำงประจ ำ  
3.11 จัดท ำข้อมูลสถิติ 
๓.๑2 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

๔. นำงสำวช่ืนกมล มงคลศิลป์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๔.๑  ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันสำยสะพำย ช้ันต่ ำกว่ำสำยสะพำย 
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

๔.๒  ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรเข้ำเฝ้ำฯ รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันสำยสะพำย 
๔.๓  จ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยและเหรียญจักรพรรดิ

มำลำ และจ่ำยประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 
๔.๔  ส่งเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 

กรณีเสียชีวิต เกษียณอำยุรำชกำร ได้รับช้ันท่ีสูงกว่ำ คืนส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔.๕  ปรับปรุงฐำนข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (Mendel) และระบบ DPIS 
๔.๖  กำรขอยืม – กำรส่งคืน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (ยืมช่ัวครำว) 
๔.๗  ตรวจสอบประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
๔.๘  ขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
๔.๙  กำรจ่ำยภำพถ่ำยพระรำชทำน 
๔.๑๐  กำรจัดท ำบัญชีเซ็นรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันสำยสะพำยและช้ันต่ ำกว่ำ

สำยสะพำย 
๔.๑๑  กำรรับคืนและตรวจสอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ท่ีส่งคืนมำยังกรมปศุสัตว์ 
๔.๑๒  แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๔.๑๓  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 
๔.๑๔   ตรวจสอบ  ขอแก้ ไข กำรขอถอนรำย ช่ือจำกรำชกิจจำนุ เบกษำ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และกำรเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๔.๑๕  ตัวชี้วัด 
๔.๑๖ ปฏิบั ติงำนอื่น  ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  เช่น กำรลำของข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำกรณีลำเกินอ ำนำจ ผอ./อปส. เสนอกรม/กระทรวงฯ เพื่อพิจำรณำอนุญำต 
๕. นำยเอกชัย แสงเวียง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  

   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
๕.๑ บันทึกข้อมูลพนักงำนรำชกำรในระบบ DPIS 
๕.๒ ตรวจสอบสัญญำจ้ำง/กำรเพิ่ม/กำรตัดโอนต ำแหน่ง/กำรต่อสัญญำจ้ำง  

ของพนักงำนรำชกำร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ DPIS 
๕.๓ จัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และแฟ้มเหลืองเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐำนส ำหรับ

ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และข้ำรำชกำรท่ีรับโอนมำ  
๕.๔ สมัครสมำชิก กบข. ให้ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และข้ำรำชกำรท่ีรับโอนมำ 
๕.๕ กำรบันทึกค ำส่ังพ้นทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีของรำชกำรที่มำบรรจุใหม่ ลงใน 

ก.พ.7 และเก็บเอกสำรในแฟ้มประวัติบรรจุใหม่ 
๕.๖ เก็บเอกสำร... 

 



๑๓ 
๕.๖ เก็บเอกสำรลำยพิมพ์ลำยนิ้วมือของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
๕.๗ ตรวจสอบและเก็บหนังสือบ ำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำร 
๕.๘ เก็บหนังสือรับรองทวีคูณเข้ำแฟ้มประวัติ 
๕.๙ กำรขอคัดส ำเนำ ก.พ.7 ของข้ำรำชกำร 
๕.๑๐ บันทึกค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรของส่วนภูมิภำค 
๕.๑๑ ตรวจสอบสวัสดิกำรเงินกู้ (กบข.) สวัสดิกำรเงินกู้แบบไม่มี เงินฝำก (กรม-

ธนำคำรกรุงไทย) 
๕.๑๒ บันทึกค ำส่ังอนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำออกจำกรำชกำร 
๕.๑๓ จัดส่งพร้อมตรวจสอบแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร และ ก.พ. ๗ ของข้ำรำชกำรท่ี

ลำออกให้หน่วยงำนท่ีขอ เพื่อจัดท ำบ ำเหน็จบ ำนำญ 
๕.๑๔ บันทึกค ำส่ังของกรมและของจังหวัดทุกค ำส่ังลงใน ก.พ.7 
๕.๑๕ บันทึกแก้ไข เปล่ียนแปลง ค ำน ำหน้ำช่ือ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล ของข้ำรำชกำรใน

แฟ้มประวัติ ก.พ.7 พร้อมท้ังบันทึกกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในระบบ DPIS แจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๑๖ บันทึก ก.พ.7 กรณีข้ำรำชกำรเพิ่มประวัติกำรอบรม/เพิ่มวุฒิกำรศึกษำ แจ้ง

ส ำนักงำน ก.พ. เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มเหลืองและเปล่ียนแปลงข้อมูลใน DPIS 
๕.๑๘ รวบรวมส ำเนำค ำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
๕.๑๙ ลำอุปสมบท/ลำไปประกอบพิธีฮัจย์/ลำไปช่วยเหลือภรรยำท่ีคลอดบุตร  
๕.๒๐ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

๖.  นำงสำวพอตำ ทองดำรำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๖.๑ บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือน เงินรำงวัล ข้ำรำชกำรส่วนกลำงท้ังผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติงำน 

๖.2 ตรวจสอบแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร กรณีเล่ือนระดับ 
๖.3 รวบรวมวันลำของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ทั้ง

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน (ตรวจสอบลำเกิน ขำดรำชกำร) 
๖.4 เก็บรวบรวมวันลำของข้ำรำชกำรท้ังหมด หลังส้ินปีงบประมำณ บันทึกลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกลงแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร 
๖.5 ตรวจสอบสวัสดิกำรเงินกู้  (กบข.) สวัสดิกำรเงินกู้ แบบ ไม่ มี เงินฝำก           

(กรม-ธนำคำรกรุงไทย) 
๖.6 ตรวจสอบวันลำเพื่อใช้ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จ บ ำนำญ 
๖.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๗. นำงสำวสุดำรัตน์ ยิ้มศิลป์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๗.๑ จ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยและเหรียญจักรพรรดิ-
มำลำและจ่ำยประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 

๗.๒ กำรส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำน
รำชกำรกรณี เสียชีวิต เกษียณอำยุรำชกำร ได้รับช้ันท่ีสูงกว่ำ 

๗.๓ พิมพ์ประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
๗.๔ กำรยืม… 

 



๑๔ 
๗.๔ กำรยืม –ส่งคืน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (ยืมช่ัวครำว) 
๗.๕ จัดท ำหนังสือทวงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กรณี โอน ลำออก เกษียณอำยุ

รำชกำร เสียชีวิต 
๗.๖ ตรวจแฟ้ม บันทึกประวัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กรณี โอน ลำออก 

เกษียณอำยุรำชกำร เสียชีวิต 
๗.๗  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 
๗.๘ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
๗.๙ กำรแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับเครื่องรำชรำชอิสริยำภรณ์ 
๗.๑๐ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ในระบบ Medal และ

ในระบบ DPIS 
๗.๑๑ กำรจ่ำยภำพถ่ำยพระรำชทำนเฉพำะช้ันสำยสะพำย 
๗.๑๒ ตรวจสอบ ขอแก้ไข จำกรำชกิจจำนุเบกษำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๗.๑3 บันทึกข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ในแฟ้มประวัติ 
๗.๑4 บันทึกข้อมูลและสรุปวันลำของ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำรในกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
๗.๑๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๘. นำงอรเยำว์ รักสนอง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๘.๑ จัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และแฟ้มเหลืองเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐำน ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และข้ำรำชกำรท่ีรับโอนมำ 

๘.๒ สมัครสมำชิก กบข. ให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และข้ำรำชกำรท่ีรับโอนมำ 
๘.๓ บันทึกข้อมูลโครงกำรจ่ำยตรงรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรท่ีบรรจุใหม/่ข้ำรำชกำร

ท่ีรับโอนข้ำรำชกำรบ ำนำญ/และลูกจ้ำงประจ ำ ลงในฐำนข้อมูลกรมบัญชีกลำงและโอนฐำนข้อมูลให้หน่วย
เบิกจ่ำยจริง (กรณีท่ีไม่ได้อยู่ในส่วนกลำง) และปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับกำร
เปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ลำออก และเสียชีวิต 

๘.๔ กำรขอยืมแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรตรวจสอบและกำร
ส่งแฟ้มประวัติให้หน่วยงำนอื่น (กรณีข้ำรำชกำรโอนไป) 

๘.๕ ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน และแก้ ไขข้อมูลในระบบเกี่ยวกับกำรขอ
บ ำเหน็จค้ ำประกันของข้ำรำชกำรบ ำนำญและลูกจ้ำงประจ ำรำยเดือน 

๘.๖ บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรในส่วนภูมิภำค 
๘.๗ บันทึก ก.พ.7 กรณีเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเล่ือนระดับของข้ำรำชกำร 

ระดับบริหำร     
๘.๘ คัดส ำเนำ ก.พ.7 ของข้ำรำชกำร 
๘.๙ ตรวจสอบแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร กรณีเล่ือนระดับ 
๘.๑๐ ตรวจสอบข้อมูล กบข. ให้กับหน่วยงำน 
๘.๑๑ ตรวจสอบสวัสดิกำรเงินกู้  (กบข.) สวัสดิกำรเงินกู้แบบไม่มี เงินฝำก (กรม- 

ธนำคำรกรุงไทย) 
๘.๑๒ บันทึกข้อมูลของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ แต่งต้ัง และข้ำรำชกำรท่ีรับโอนมำ ลง

ในระบบ DPIS พร้อม SCAN รูปถ่ำยลงระบบ 
 8.13 กำรถ่ำย... 



๑๕ 
8.13 กำรถ่ำยโอนข้อมูลข้ำรำชกำร ติดต่อข้อมูลกำรถ่ำยโอนกับหน่วยงำนรำชกำร 
๘.๑4 เก็บหนังสือบ ำเหน็จตกทอดฯ หนังสือทวีคูณ และแบบ ๗๑๒๗ 
๘.๑5 ด ำเนินกำรถอนเงินจำก กบข. ของข้ำรำชกำรท่ีลำออกจำกรำชกำร (อำยุ

รำชกำรไม่ถึง ๑๐ ปี) และข้ำรำชกำรท่ีโอนไปรับรำชกำรในส่วนท้องถิ่น 
๘.๑6 ด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลกำรกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ กบข.  
๘.๑7 ด ำเนินกำรขอคืนสิทธิจำกหน่วยงำนอื่น  มำเพื่ อ ใช้ สิทธิสวัสดิกำร

รักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (กรมบัญชีกลำง) 
๘.๑8 บันทึกค ำส่ังของกรมและของจังหวัดทุกค ำส่ังลงใน ก.พ.7 
๘.๑9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๙. นำงสำวขวัญกมล นำถนิติธำดำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๙.๑ ท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำร ยกเว้น สังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด แต่ไม่รวมปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร) และข้ำรำชกำร
บ ำนำญ 

๙.๒ ท ำบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญรำชกำร
ชำยแดน  

๙.๓ กำรบันทึกค ำส่ัง เรื่องพ้นทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
ลงในแฟ้ม ก.พ.๗ และเก็บเอกสำรในแฟ้มประวัติ 

๙.๔ จัดท ำประวัติ ก.พ. ๗ เก็บเอกสำรลำยพิมพ์นิ้วมือของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
หนังสือบ ำเหน็จตกทอด  

๙.๕ ให้บริกำรเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด 
๙.๖ เก็บรวบรวมเอกสำร หนังสือทวีคูณ เข้ำแฟ้มประวัติ 
๙.๘ คัดส ำเนำ ก.พ. ๗ ของข้ำรำชกำร 
๙.๙ ตรวจสอบสวัสดิกำรเงินกู้ (กบข.) สวัสดิกำรเงินกู้แบบไม่มีเงินฝำก (กรม-

ธนำคำรกรุงไทย) 
๙.๑๐ บันทึกค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรของส่วนภูมิภำค 
๙.๑๑ บันทึกค ำส่ังของกรมและของจังหวัดทุกค ำส่ังลงใน ก.พ.7 
๙.๑๒ รวมส ำเนำค ำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
๙.๑๓ กำรลำไปทัศนศึกษำต่ำงประเทศ 
๙.๑๔ ตรวจสอบ/บันทึก/เสนอเรื่องกำรลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อนของผู้บริหำร ผอ.

ส ำนัก/กองและหัวหน้ำหน่วยงำนส่วนกลำงท่ีมีส ำนักงำนต้ังอยู่ในส่วนภูมิภำค 
๙.๑๕ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๑๐. นำงสำวแพรวพรำว  มำยะนันท์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดท ำบัตรอวยพรวันเกิดประจ ำเดือน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำรในกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

๑๐.๒ แก้ไขข้อมูลข้ำรำชกำร ย้ำยข้ำรำชกำร/ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร/ 
แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน/แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้รักษำกำรในต ำแหน่ง ในระบบ DPIS  

๑๐.๓ update version ระบบ DPIS 
๑๐.๔ Back up… 



๑๖ 
๑๐.๔ Back up ข้อมูลระบบ DPIS 
๑๐.๕ ดูแล จัดกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Printer ในกลุ่มทะเบียนฯ ให้

อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้ 
๑๐.๖ รวบรวม และติดตำม ค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร ท้ังส่วนกลำงและภูมิภำค 
๑๐.๗ รับ-ถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในระบบ DPIS 
๑๐.๘ ปรับปรุงโครงสร้ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำรในระบบ DPIS 
๑๐.๙ ด ำเนินกำรจัดท ำแฟ้มเกษียณ ได้แก่ ตรวจสอบควำมครบถ้วน และส่งให้

หน่วยงำนท่ีมีผู้เกษียณอำยุ 
๑๐.๑๐ บันทึกค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรของส่วนภูมิภำค 
๑๐.๑๑ บันทึกค ำส่ังของกรมและของจังหวัดทุกค ำส่ังลงใน ก.พ.7 
๑๐.๑๒ บันทึก ก.พ.๗ กรณีข้ำรำชกำรเสียชีวิตแจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง/เก็บ

เอกสำรเข้ำแฟ้มเหลือง/บันทึกเปล่ียนแปลงข้อมูลใน DPIS 
๑๐.๑๓ กำรขอยืมแฟ้มประวัติของข้ำรำชกำรกรณี ข้ำรำชกำรเสียชีวิต 
๑๐.๑๕ บันทึกค ำส่ังลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร

หรือปฏิบัติงำนวิจัยลงแฟ้ม ก.พ.๗ และจัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 
๑๐.๑6 จัดท ำข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียน เกษียณอำยุรำชกำร 
๑๐.๑7 ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุปีปัจจุบัน /ประกำศเกษียณฯ/ งำนพิธีมอบของท่ี

ระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรของกรมปศุสัตว์ ของกระทรวงฯ  
๑๐.๑8 บันทึกข้อมูลกำรเกษียณของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ในระบบ DPIS 
๑๐.19 รวบรวมเอกสำรหลักฐำน กรณี แก้ไข วันเดือนปีเกิด กรณีข้ำรำชกำร

บันทึก ก.พ.7 ผิดพลำด ให้กับส ำนักงำน ก.พ. ตรวจสอบ/ ส ำนักงำน ก.พ. อนุมัติ บันทึกกำรเปล่ียนแปลงใน 
ก.พ. 7  เปล่ียนแปลงข้อมูลใน DPIS และเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ 

๑๐.๒0 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น บริกำรคัดส ำเนำ ก.พ. ๗ 
จัดเก็บแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ เป็นต้น 

๑๑. นำงสำวพัชรินทร์ สุขนุ่ม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๑.๑ จ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยและเหรียญจักรพรรดิ-
มำลำและจ่ำยประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 

๑๑.๒ กำรส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำน
รำชกำรกรณี เสียชีวิต เกษียณอำยุรำชกำร ได้รับช้ันท่ีสูงกว่ำ 

๑๑.๓ พิมพ์ประวัติเพื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
๑๑.๔ กำรยืม – ส่งคืน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (ยืมช่ัวครำว) 
๑๑.๕ จัดท ำและเวียนเอกสำรเกี่ยวกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ท้ังหมด 
๑๑.๖ กำรจ่ำยภำพถ่ำยพระรำชทำน 
๑๑.๗ บันทึกประวัติลูกจ้ำงประจ ำ 
๑๑.๘ รับผิดชอบบันทึกควำมเคล่ือนไหวประวัติข้อมูลต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ 

และลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนในสมุดทะเบียนประวัติ เช่น เล่ือนขั้น ค่ำจ้ำง ปรับระดับต ำแหน่ง 
เปล่ียนแปลงกำรด ำรงต ำแหน่ง เป็นต้น 

๑๑.๙ ปรับปรุง… 



๑๗ 
๑๑.๙ ปรับปรุงข้อมูล เปล่ียนแปลง แก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล และวัน 

เดือน ปีเกิด เพิ่มวุฒิกำรศึกษำ เกษียณ เสียชีวิต ลำออกของลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียน 
ในระบบคอมพิวเตอร์ 

๑๑.๑๐ ให้บริกำรข้อมูลประวัติ คัดส ำเนำประวัติลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงประจ ำ
เงินทุน-หมุนเวียน 

๑๑.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น ท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐพนักงำนรำชกำร ยกเว้น  สังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด  ทุกจังหวัด แต่ไม่รวมปศุสัตว์พื้นท่ี
กรุงเทพมหำนคร)  

กลุ่มสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ ์
   ๑. นำงปิยะนำถ พุมดวง ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์ มีหน้ำท่ีและ ควำมรับผิดชอบ 

ควบคุม ก ำกับ ดูแลและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนสวัสดิกำรต่ำง ๆ แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำท่ีของกรม
ในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกท่ีทำงรำชกำรจัดให้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์และ ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคน ดังนี้ 

       ๑.๑ งำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ โดยควบคุม ก ำกับ ดูแลด ำเนินกำรของ        
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

       ๑.๒ กำรเคหะสงเครำะห์ (โครงกำรสวัสดิกำรเพื่อท่ีอยู่อำศัย) มีหน้ำท่ีพิจำรณำจัดท ำ
ข้อตกลงกับธนำคำร ตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรและออกหนังสือรับรองเงินเดือนกำรผ่ำนสิทธิ  

       ๑.๓ โครงกำรร้ำนอำหำรสวัสดิกำรกรมปศุสัตว์และโครงกำรสวัสดิกำรร้ำนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ โดยควบคุม ดูแล และบริหำรร้ำนอำหำรสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สัตว์ 
พิจำรณำคัดเลือกจ ำนวนและประเภทร้ำนค้ำ และจัดท ำสัญญำเช่ำ 

       ๑.๔ สวัสดิกำรสินค้ำรำคำถูก จัดหำสินค้ำอุปโภค และบริโภคท่ีจ ำเป็นมำจ ำหน่ำยใน
รำคำพิเศษ 

       ๑.๕ กิจกรรมสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสำมัคคี 
       ๑.๖ สวัสดิกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์ไม่สงบใน ๕ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
      ๑.๗ พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยในของกรมปศุสัตว์และกำร

แต่งต้ังคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของสวัสดิกำรภำยในกรมปศุสัตว์ 
      ๑.๘ งำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
             -  เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
             -  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR scorecard) 
          -  โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและโครงกำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม

กำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต ของกรมปศุสัตว์ 
             -  โครงกำรสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (Healthy Workplace) 
             -  ตัวชี้วัด/ควำมเส่ียง/กำรควบคุมภำยใน  
             -  กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
             -  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
             -  กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
             -  โครงกำรตลำดนัด 
             -  โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม ๕ ส 

๒. นำงวันเพญ็… 



๑๘ 
   ๒. นำงวันเพ็ญ เอกชน ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
           หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ งำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
                 - ศึกษำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กรมปศุสัตว์ ให้
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของ            
ส่วนรำชกำร ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

              - จัดท ำและดูแลฐำนข้อมูลกำรหักเงินค่ำสงเครำะห์ศพจำกบัญชีเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แจ้งให้กองคลังด ำเนินกำร 
                 - จัดท ำและดูแลกำรส่ังจ่ำยเงินต่ำง ๆ ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
โดยผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยเงิน และประสำนงำนกับธนำคำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
                 - กำรเงินและบัญชีของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

               - ตรวจสอบหลักฐำนและจ่ำยเงินสงเครำะห์ศพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีสมำชิก           
เสียชีวิต 

             ๒.๒ งำนสวัสดิกำร 
                 - พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยในของกรมปศุสัตว์ กำร
แต่งต้ังคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของสวัสดิกำรภำยในกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี      
ว่ำด้วย กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรภำยในกรมปศุสัตว์           
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                 - โครงกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรกรมปศุสัตว์และโครงกำรสวัสดิกำรร้ำน
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ 
                 - ควบคุม ดูแล ร้ำนอำหำรสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ให้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ ก ำหนด และรำยงำนให้ทรำบ 
                 - สวัสดิกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์ไม่สงบใน ๕ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
                 - จัดท ำและดูแลกำรส่ังจ่ำยเงินต่ำง ๆ ของเงินกองทุนสวัสดิกำรกรมปศุสัตว์ โดย
ผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยเงินและประสำนงำนกับธนำคำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 

               - กำรเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิกำร กรมปศุสัตว์ 
       ๒.๓  โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
       ๒.๔ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและโครงกำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม             
กำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต ของกรมปศุสัตว์ 
       ๒.๕  ควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิง – ชำย 

     ๒.๖  งำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
                   - กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ( HR scorecard) 

              - ตัวชี้วัดของฝ่ำย/กอง 
                    - ควำมเส่ียง/กำรควบคุมภำยใน 

                - โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม ๕ ส 

    ๓. นำงสำวมัสยำ  ศรีเศรษฐำ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
        หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๓.๑ งำนกำร… 
 



๑๙ 
  ๓.๑ งำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

                - รับช ำระเงินสงเครำะห์ศพ โดยวิธีเงินสด  บันทึกกำรช ำระเงินของสมำชิก ออก
ใบเสร็จรับเงิน และจัดท ำดูแลฐำนข้อมูลกำรหักเงินค่ำสงเครำะห์ศพโดยวิธีหักจำกบัญชีบ ำนำญ และบ ำเหน็จ
รำยเดือน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                   - ตรวจสอบและติดตำมกำรช ำระเงินค่ำสงเครำะห์ศพของสมำชิกและแจ้งยอด
ค้ำงช ำระให้สมำชิกทรำบ 
                   - ด ำเนินกำรเรื่องกำรรับสมัครใหม่ – คัดออก – ลำออก 
                       ๓.๒ งำนสวัสดิกำร 
                   - ควบคุม ดูแล ร้ำนอำหำรสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ให้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ ก ำหนด และรำยงำนให้ทรำบ 
                   - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิกำร เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำพื้นท่ี , 
ค่ำไฟฟ้ำและน้ ำประปำ เป็นต้น 
                   - น ำเงินฝำกธนำคำร และจัดท ำรำยละเอียดรำยงำนให้เหรัญญิกทรำบ รวมท้ัง
จัดท ำทะเบียนคุมกำรเก็บเงินต่ำง ๆ เพื่อตรวจสอบ 
        ๓.๓ งำนธุรกำร 

                   - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ของกองทุนสวัสดิกำรกรมปศุสัตว์ กำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ และวัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ 
        ๓.๔ งำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

            - กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)     
             - โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม ๕ ส     

   ๔. นำงสำวภำรวี โพธิ์งำม  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
                          หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                       ๔.๑ งำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

           - รับช ำระเงินสงเครำะห์ศพ โดยวิธีเงินสด วิธีโอนเงินผ่ำนธนำคำรและออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดส่งให้แก่สมำชิก 

           - บันทึกกำรช ำระเงินของสมำชิกข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำเหน็จรำยเดือน 
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ และออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดส่งให้แก่สมำชิก 

           - ตรวจสอบและติดตำมกำรช ำระเงินค่ำสงเครำะห์ศพของสมำชิกและแจ้ง
ยอดค้ำงช ำระให้สมำชิกทรำบ 

    ๔.๒ งำนสวัสดิกำร 
                - ควบคุม ดูแล ร้ำนอำหำรสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำน      

ปศุสัตว์ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ ก ำหนด  
     ๔.๓ งำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

               - ดูแล เกี่ยวกับฐำนข้อมูลสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ เว็บไซต์
ของกลุ่มสวัสดิกำรฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

               - จัดท ำและรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน (Action Plan)  
               - โครงกำรสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (Healthy Workplace) 
 

กลุ่มพัฒนำ... 
 



๒๐ 
กลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 

1.  นำยไตรเทพ ณรงค์อินทร์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
         ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง มีหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1   ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 

ระบบงำน โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง และกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
1.2   ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนหรือพิจำรณำก ำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะ 

ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรขอก ำหนดต ำแหน่ง 
กำรประเมินค่ำงำน กำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นในต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
และต ำแหน่งประเภทท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

1.3 ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคล (HR Scorecard) หรือแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1.4  ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
กรมปศุสัตว์ (ตัวชี้วัดภำยใน/ตัวชี้วัดกรม) 

1.5  กำรจัดท ำ ติดตำมและสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดของ 
ผู้บริหำร (อธิบดีและรองอธิบดี) 

1.6  วำงแผนและติดตำมกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA หมวด 5) 

1.7  วำงแผนและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน 
กำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) 

   1.8 ควบคุม ก ำกับดูแลวำงแนวทำงกำรท ำงำนแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนท่ี
รับผิดชอบในกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลังเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

1.9  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

2. นำงสำวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ ต ำแหน่ง นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
        หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้

   2.1 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง และวิเครำะห์ประเมินค่ำงำนประกอบกำร
ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรเพื่อก ำหนดต ำแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น  

2.1.1 กำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้นประเภทวิชำกำร (ทรงคุณวุฒิ,  
เช่ียวชำญ,ช ำนำญกำรพิเศษ)  ต ำแหน่งสำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และประเภทท่ัวไป (อำวุโส)  

2.1.2 กำรเปล่ียนด้ำนควำมเช่ียวชำญ 
2.1.3 กำรเปล่ียนช่ือต ำแหน่งในสำยงำน 

  2.2 กำรประเมินบุคคลและผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชำกำร  

   2.2.1 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ 
    2.2.2 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ 

(ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 
               2.3 วำงแผนและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  
  2.4 จัดท ำ ติดตำมประสำนงำน และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนค ำรับรองผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรกรมปศุสัตว์ : กำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร  (ตัวชี้วัดกรม/ตัวชี้วัดภำยใน) 
2.5 ด ำเนิน... 
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2.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ข้ำรำชกำรซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป 
2.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3.  นำงศศิธร จำรุพงศกร ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
       หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้

  3.1  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดของผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด) 

3.2  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส ำนัก/กอง 
3.3  กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง และวิเครำะห์ประเมินค่ำงำนประกอบกำร 

ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรเพื่อก ำหนดต ำแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น  
3.3.1  กำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้นประเภทอ ำนวยกำร ประเภท 

วิชำกำร (ทรงคุณวุฒิ, เช่ียวชำญ, ช ำนำญกำรพิเศษ)  ต ำแหน่งสำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
ประเภทท่ัวไป (อำวุโส)  

      3.3.2  กำรเกล่ียอัตรำก ำลัง (กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน) 
3.3.3 กำรปรับลดระดับต ำแหน่ง 
3.3.4 กำรปรับปรุงกรอบระดับต ำแหน่ง 

3.4 กำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของกรมปศุสัตว์ 
   3.5 กำรจัดท ำข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและโครงสร้ำงของกรมปศุสัตว์ 

3.6 ติดตำม ประสำนงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร 
จัดกำรภำครัฐ (PMQA หมวด 5) 

3.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. นำงสำววันวิษำ ชมภูวิเศษ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
     หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 กำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น  
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ (สำยงำนด้ำนกำรบริหำร)  

4.2 กำรบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร  
4.2.1 กำรจัดท ำกรอบพนักงำนรำชกำร  
4.2.2 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
4.2.3 กำรเปล่ียนช่ือต ำแหน่ง 
4.2.4 กำรเปล่ียนกลุ่มต ำแหน่ง 
4.2.5 กำรเกล่ียต ำแหน่ง 

4.3 วำงแผนจัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
   4.4 จัดท ำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล (HR Scorecard) 
4.5. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน

ของกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 
4.6 กำรประเมินผลงำนวิชำกำรของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
4.7 จัดท ำ ติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในของกลุ่ม 

พัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 
4.8 จัดท ำ... 
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4.8 จัดท ำ ติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มพัฒนำระบบงำนและ 

อัตรำก ำลัง 
4.9 ติดตำม ปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
4.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5. นำงสำวจำรุภัทร ขวัญเย้ือง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 จัดท ำ ติดตำมกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) 

5.2 จัดท ำและด ำเนินกำร กำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path) 
   5.3 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง และวิเครำะห์ประเมินค่ำงำนประกอบกำร 

ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำร  
5.3.1  กำรเปล่ียนประเภทต ำแหน่งและสำยงำน (สัตวแพทย์เป็น 

นำยสัตวแพทย์) 
5.3.2  กำรเกล่ียอัตรำก ำลัง (กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน)  

5.4 จัดท ำ ติดตำมประสำนงำน และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 

5.5 ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) 
5.6 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใช้อัตรำก ำลังเพิ่มใหม่ตำมยุทธศำสตร์ 

ประเทศ 
5.7 ติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและสถำนภำพของกรมปศุสัตว์ 

    5.8 จัดท ำและปรับปรุงระบบข้อมูลกรอบโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
5.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

6. นำงสำวศุนิศำ พินธะ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
      หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1  กำรประเมินบุคคลและผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ (ต ำแหน่งนักวิชำกำรสัตวบำล)              

6.2 ด ำเนินกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อเล่ือนต ำแหน่งให้สูงขึ้น ประเภทท่ัวไป  
ระดับช ำนำญงำน 

6.3  ติดตำมประสำนงำน และรวบรวมผล ตลอดจนเร่งรัดข้อมูล เพื่อประกอบกำร 
ปรับปรุงโครงสร้ำง กำรพัฒนำระบบงำน และวำงแผนอัตรำก ำลังของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

6.4  จัดท ำ ติดตำมประสำนงำน และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนค ำรับรองผลกำร 
ปฏิบัติรำชกำรกรมปศุสัตว์ : กำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร  (ตัวชี้วัดกรม/ตัวชี้วัดภำยใน) 

6.5 จัดท ำและรำยงำนผลด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำของกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง  

   6.6 จัดท ำ ติดตำม และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
            6.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7.  นำงสำวชุติมำ ม่วงไหมทอง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล 
        หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้

7.1 ด ำเนิน... 
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7.1 ด ำเนินกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งท่ี 

สูงขึ้น ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (ต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์) และเพื่อขอรับเงินประจ ำ (ต ำแหน่ง
นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำร)              

7.2 ติดตำมประสำนงำน และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของผู้บริหำร  
(ผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด)   

7.3 จัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำน 
กำรประเมินบุคคลและผลงำน  

7.4  รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร จัดเก็บข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลด้ำนงำนบุคคล 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 

7.5 กำรจัดประชุม จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม จัดท ำเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ  
ตลอดจนกำรจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง 

7.6 ด ำเนินกำรจัดท ำและรวบรวมแผนและผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มพัฒนำ 
ระบบงำนและอัตรำก ำลัง 

7.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 

๑ นำงภัทรวรรณ ล่ ำดี ต ำแหน่งนักทรัพยำกรช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำบุคลำกร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ก ำกับดูแลให้

ค ำปรึกษำ แนะน ำและวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมปศุสัตว์อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง ศึกษำควำม
จ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพื่อก ำหนดรูปแบบ เทคนิควิธีกำรพัฒนำบุคลำกร ศึกษำวิเครำะห์วิจัย เพื่อพัฒนำและ
ประยุกต์เทคโนโลยีกำรฝึกอบรม เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรแก่ผู้บริหำร ติดตำมประเมินผล 
ประสำนแผนกำรพัฒนำบุคลำกรท้ังภำยในและภำยนอกกรมปศุสัตว์และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

   โดยมีหน้ำท่ีรับผิดชอบก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและวำงแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
งำนตำมภำรกิจหลัก 

1. กำรศึกษำเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร 
2. ทุนกำรศึกษำ/ฝึกอบรม/ดูงำนในประเทศ โดยให้ไปศึกษำท้ังในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ 
3. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำรฝึกอบรม โดยกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

  4. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำรฝึกอบรม โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมปศุสัตว์ 
5. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำรฝึกอบรม โดยส่งไปฝึกอบรมหน่วยงำนภำยนอก 

  6. ด ำเนินงำนตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร และกำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ 
8. ด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรสร้ำง 

บรรยำกำศองค์กรให้บุคลำกรเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ัวทั้งองค์กร 
9. กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรและกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม 
10. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร 

-  ข้อมูลกำรศึกษำเพิ่มเติมในประเทศ 
-  ข้อมูลแผนและผลโครงกำรฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ประจ ำปี 
-  ข้อมูลทุนศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนในประเทศและต่ำงประเทศ 

-  ข้อมูลกำร… 



๒๔ 
-  ข้อมูลกำรพัฒนำผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ หลักสูตรนักบริหำรฯ ต่ำง ๆ ท่ีกรมฯ

และหน่ำยงำนอื่น ๆ จัด 
-  ข้อมูลวิทยำกร 
-  ข้อมูลสถำนท่ีจัดฝึกอบรม (โรงแรม) เป็นต้น 

 11. รวบรวมและรำยงำนแผนและผลกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ประจ ำปีเสนอ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

  12. จัดท ำ ปรับปรุง ข้อเสนอ แนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรของ 
กรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

13. อื่น ๆ เช่น 
     -  จัดท ำคู่มือกำรศึกษำเพิ่มเติมในประเทศ 
     -  คู่มือกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีอื่น ๆ  
     -  คู่มือหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 

     งำนตำมยุทธศำสตร์ 
1. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ทรัพยำกรบุคลำกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   2. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมแผนยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
   3. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ประจ ำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

   4. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมนโยบำย Smart Officer 
   5. ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมนโยบำย Unit school 

   6. ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA  
หมวด ๕) 

7. โครงกำรศึกษำวิจัยต่ำง ๆ ได้แก่ 
-  โครงกำรส ำรวจ ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำบุคลำกร (PMQA หมวด ๕) 
-  โครงกำรส ำรวจ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำของผู้บริหำรกรม     

ปศุสัตว์ (ตำม HR scorecard) 
8. ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ ได้แก่ 

-  ตัวช้ีวัดผู้บริหำร : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ระดับกรม
และระดับหน่วยงำน 

-  ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรท้ังระดับกรม
และระดับหน่วยงำน 

-  ตัวช้ีวัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมและ
ของหน่วยงำน 

-  ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดฝึกอบรม ตำมหลักเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพ กำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

-  ตัวช้ีวัดอื่น ๆ ท่ีต้องร่วมด ำเนินกำรในระดับหน่วยงำน เช่น ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน, ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง
กระบวนงำนของหน่วยงำน, ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงำนกรม    
ปศุสัตว์ เป็นต้น 

งำนท่ีได้...       



๒๕ 
งำนท่ีได้รับมอบหมำย 

๑. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกรม และของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี เช่น 
-  คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ 
-  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กรมปศุสัตว์ 
-  คณะกรรมกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ำรง

ต ำแหน่งระดับสูงขึ้น 
-  คณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
-  คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำองค์กรกรมปศุสัตว์ 
-  คณะอนุกรรมกำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  KM Forum กรมปศุสัตว์ 

ประจ ำป ี
-  คณะท ำงำน จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR 

Scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจ ำปี 
-  คณะกรรมกำรวิชำกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
-  คณะท ำงำนหน่วยงำนใสสะอำด กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
-  คณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อรับทุนไปศึกษำวิชำ ฝึกอบรม       

ณ ต่ำงประเทศ      
-  คณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กองกำร -

เจ้ำหน้ำท่ี 
-  คณะท ำงำนโครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม ๕ ส. 

๒. จัดงำนถวำยสัตย์ปฏิญำณตนเพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีในวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมอีกหน้ำท่ีหนึ่ง 

    4. ด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรมปศุสัตว์ ตำมภำรกิจของกลุ่ม
คุ้มครองจริยธรรม (ร่วมกับกลุ่มวินัย) 

5. ด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
กรมปศุสัตว์ (ร่วมกับกลุ่มวินัย) 

6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๒.นำงสำวปรำรถนำ พลำยมำศ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
  งำนตำมภำรกิจหลัก 

1. กำรศึกษำเพิ่มเติมในประเทศ ท้ังในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร  
-  ด ำเนินกำรโครงกำรลำศึกษำต่อเพิ่มเติมในประเทศ (ในเวลำรำชกำร) 
-  ด ำเนินกำรโครงกำรลำศึกษำต่อเพิ่มเติมในประเทศ (นอกเวลำรำชกำร) 
-  ตรวจสอบภำระผูกพันของข้ำรำชกำรท่ีมีควำมประสงค์ลำออก          

จำกรำชกำร/ โอน/ย้ำย 
-  ค ำนวณกำรชดใช้ทุน กรณีท่ีข้ำรำชกำรผิดสัญญำลำศึกษำต่อเพิ่มเติม

ในประเทศ 
๒. จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณเพื ่อจัดท ำค ำของบประมำณ

ประจ ำปีของกลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
๓. ด ำเนินงำนตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำร

พัฒนำข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร โดยรับผิดชอบจัดโครงกำรสัมมนำร่วมกัน  
หลักสูตร... 



๒๖ 
หลักสูตร ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

๔. รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรมที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรและร่วมเป็น
คณะท ำงำนด ำเนินโครงกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำของหน่วยงำนต่ำง  ๆ เช่น 

- โครงกำรฝึกอบรมท่ีกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
- โครงกำรอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์  

 ๕. ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีฝึกอบรม โดยส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงำน
ภำยนอก หลักสูตร นักบริหำรของส ำนักงำน ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถำบันพระปกเกล้ำ 
และหน่วยงำนอื่น ๆ 

 ๖. รวบรวมข้อมูลกำรพัฒนำผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ ท่ีผ่ำนหลักสูตรนักบริหำรฯ ของ
กรมฯ และหน่วยงำนต่ำง ๆ  ต้ังแต่ปี 2550  ให้เป็นระบบจนปัจจุบัน 

 ๗. ดำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  
    -  ปรับปรุงแก้ไขคู่มือตำมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนกำร ตลอดจน

แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน 
๘. อื่น ๆ 

 - จัดท ำคู่มือลำศึกษำต่อเพิ่มเติมในประเทศของกรมปศุสัตว์แก้ไขและ
ปรับปรุง พร้อมประชำสัมพันธ์แบบฟอร์มกำรลำศึกษำเพิ่มเติมในประเทศในเวลำรำชกำร  

งำนตำมยุทธศำสตร์ 
 ๑. ด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดต่ำงๆ 

-  ตัวชี้วัดผู้บริหำร : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชำทุกหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล  (IDP) โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ ส่ือสำร ช้ีแจง จัดท ำคู่มือรำยละเอียด กระบวนกำร  

-  ตัวชี้วัดผู้บริหำร : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ของ ผอ.กกจ. โดยให้ทุกกลุ่มฝ่ำยภำยใน กกจ. ด ำเนินกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำตำมตัวชี้วัดที่กรมฯ
ก ำหนด 

2.  กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 
หมวด ๕) 

งำนท่ีได้รับมอบหมำยอื่นๆ 
1.  จัดงำนถวำยสัตย์ปฏิญำณตนเพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
2.  คณะอนุกรรมกำร (PMQA) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร กรมปศุสัตว์ 
3.  คณะท ำงำนกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดผู้บริหำร : 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 
4.  คณะท ำงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) 
5.  คณะท ำงำนกำรพ ัฒ นำบ ุคลำกรเพื ่อ เตร ียมควำมพร้อมในกำรเข้ำ สู่

ประชำคมอำเซียน (AEC) 
6. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลโครงกำรหน่วยสัตวแพทย์บริกำร  
7.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
8.  รวบรวมจัดท ำข้อมูล รำยงำน กำรพัฒนำบุคลำกรต่ำง ๆ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อ

รำยงำนหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
๓. นำงสำว... 



๒๗ 
๓. นำงสำวธัญนันท์  สินชัย  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

งำนตำมภำรกิจหลัก 
๑. ทุนฝึกอบรม ศึกษำ ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ (ก.พ. สวก. และกระทรวง กรม ต่ำง ๆ) 

๑.๑ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนประจ ำปีเพื่อขอรับกำรจัดสรรทุนต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน ภำยนอก (ส ำนักงำน ก.พ. , กระทรวงเกษตรฯ, สวก. เป็นต้น) 

๑.๒ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำลไปศึกษำ
วิชำ/ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำลไป
ศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศ ของส ำนักงำน ก.พ. (หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๒ 
กันยำยน ๒๕๕๖) โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

  - แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือก 
  - ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือก 
  - จัดท ำประกำศรับสมัครคัดเลือก 
  - กำรพิจำรณำกล่ันกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 
  - จัดท ำประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรกล่ันกรอง 
  - กำรจัดท ำประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  - กำรแจ้งส ำนักงำน ก.พ. 
  - กำรแจ้งรำยงำนตัว 
  - กำรแจ้งสละสิทธิกำรรับทุน และ 
  - ด ำเนินกำรอื่นท่ีเกี่ยวกับกำรคัดเลือกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้  
๑.๓ ด ำเนินกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำ/ฝึกอบรม/ดูงำนในประเทศโดยไป

ศึกษำท้ังใน และต่ำงประเทศของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ (กรมฯ, ส ำนักงำน ก.พ., กระทรวงเกษตรฯ, 
สวก., สถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น) โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

- กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์แจ้งเวียนทุกหน่วยงำนท่ัวประเทศ
สมัครขอรับทุน เช่น ทุนกำรศึกษำและทุนฝึกอบรมของส ำนักงำน ก.พ. สวก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และจำกแหล่งอื่น ๆ 

- รวบรวมรำย ช่ือ และพิ จำรณำคุณสมบั ติ เบื้ องต้นตำม ท่ี
หลักเกณฑ์ในแต่ละทุนก ำหนด 

- เสนอกรมฯ พิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรสมัครรับทุน และ
แจ้งรำยช่ือพร้อมหลักฐำนไปท่ีหน่วยงำนผู้ให้ทุน 

- แจ้งผลกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกหน่วยงำนผู้ให้ทุนเสนอกรมฯ 
และแจ้งข้ำรำชกำรทรำบ 

- กรณีได้รับทุนกำรศึกษำในประเทศในเวลำรำชกำร เสนอกรมฯ 
และเข้ำกระบวนกำรลำศึกษำเพิ่มเติมในประเทศต่อไป 

๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับก ำลังคนคุณภำพของส ำนักงำน ก.พ. (New Wave, Hipp, 
UIS อื่นๆ ) 

๓. รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรมและร่วมเป็นคณะท ำงำนด ำเนินโครงกำรจัด
ฝึกอบรม สัมมนำ ของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี และของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมปศุสัตว์ 

- หลักสูตร “พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน” 

- หลักสูตรอื่น ๆ ท่ีกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีและหน่วยงำนอื่นด ำเนินกำรจัด 
๔. ด ำเนิน... 



๒๘ 
 ๔. ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีฝึกอบรม โดยส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงำน

ภำยนอก สำยงำนหลักของกรมปศุสัตว์ 
 ๕. จัดท ำรำยละเอียดของบประมำณประจ ำปี และด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องของ

ศูนย์ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
งำนตำมยุทธศำสตร์ 

1. กำรจัดกำรควำมรู้กรมปศุสัตว์ (Knowledge Management) 
๑.๑ ด ำเนินกำรขับเคล่ือนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ ต่ำง ๆ          

ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๒ ผู้รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มพัฒนำวิชำกำรปศุสัตว์ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๔ ระดับ

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของกรมปศุสัตว์ 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมกำรประชุมจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้กรมปศุสัตว์ 
- คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
- ประชำสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

๑.๓  ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 

๑.๔ กำรด ำเนินกำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กรมปศุสัตว์ (KM Forum) 
- ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนด ำเนินกำรโครงกำรจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้กรมปศุสัตว์ และเสนอคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ เห็นชอบ 
- ประชำสัมพันธ์และช้ีแจงรำยละเอียดผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ

ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมแผน 
- เสนอกรมฯ อนุมัติโครงกำร งบประมำณและด ำเนินกำรจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ตำมแผนกำรท่ีก ำหนด 
- ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ และจัดท ำรำยงำนเสนอกรมฯ ทรำบ 

๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
๒. ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA หมวด 4) 

งำนท่ีได้รับมอบหมำย 
1.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกรมและของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กรมปศุสัตว์  
 - คณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่ อรับทุนรัฐบำลไปศึกษำวิชำ 

ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี 
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

๒. เป็นคณะท ำงำนตำมตัวช้ีวัดต่ำง ๆ (บริหำรควำมเส่ียงฯ, ควบคุมภำยในฯ เป็นต้น) 
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. นำยเลอสรร ศิริปำลกะ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
งำนตำมภำรกิจ 

1. ด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
๑.๑ พิจำรณำโครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ของ

หน่วยงำนภำยในกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมและเสนอ 
กรมปศุสัตว์... 



๒๙ 
กรมปศุสัตว์พิจำรณำอนุมัติ 

๑.๒ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรเขียนโครงกำรและรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
ตลอดจนแบบฟอร์มต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ฯ 

๑.๓ พิจำรณำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมตำมหลักเกณฑ์ฯ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ก่อนเสนอกรมฯ ทรำบ 

๑.๔ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทุก      
๖ เดือน 

๑.๕ รวบรวม สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมของ
กรมปศุสัตว์และหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 

๑.๖ ด ำเนินกำรจัดประชุมประเมินผลกำรตรวจประเมินภำยในของ
หน่วยงำนประจ ำปี  

๑.๗ จัดท ำรำยงำนผลกำรประชุมกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพและ
สรุปโครงกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนเกณฑ์ประกันฯ เสนอกรมทรำบ 

๒. ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนำควำมคิดเชิงระบบและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ส ำหรับองค์กรสมัยใหม่ 

๓. ร่วมเป็นคณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ท่ีกองกำร-
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

งำนตำมยุทธศำสตร์ 
1. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer  

ตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑.๑ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนและรำยงำนผลกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ให้

เป็น Smart Officer ตำมแนวทำงท่ีกระทรวงเกษตรฯ ก ำหนด 
 ๑.๒ ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งอบรมหลักสูตร Smart Officer 

(หลักสูตรพื้นฐำนท่ัวไป) 
 ๑.๓ ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมปศุสัตว์ (หลักสูตร

เฉพำะทำง) ให้เป็น Smart Officer  
 ๑.๔ ด ำเนินกำรโครงกำรหลักสูตร “พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนสู่ Smart Officer 
๒. ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
งำนท่ีได้รับมอบหมำย 

  1.  ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมปศุสัตว์   
ให้เป็นระบบ สำมำรถจัดเก็บและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕. นำงสำวสุวิชญำ ทันตะกำร ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
งำนตำมภำรกิจ 

1. ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกรก ำลังคนคุณภำพ หลักสูตร “นวัตกรรมกำร
บริหำรองค์กรในศตวรรษท่ี ๒๑” 

2.  ร่วมเป็นคณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ท่ีกองกำร-
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบและหน่วยงำนอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด 

งำนตำม... 



๓๐ 
งำนตำมยุทธศำสตร์ 

1.  ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  ๑.๑ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนและรำยงำนผลกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๑.๒ ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ตำมแผนตัวชี้วัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ๑.๓ ติดตำมสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอกรมฯ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ ตำมนโยบำย Unit School 

 ๒.๑ ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำร ตำมนโยบำย Unit School 
 ๒.๒ วำงแผน ก ำหนดขั้นตอนด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 
 ๒.๓ ส่ือสำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำหน่วยงำนต่ำง ๆ 

     ๒.๔ ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน ตำมแผนขั้นตอนด ำเนินกำรท่ีก ำหนด      
(กองกำรเจ้ำหน้ำท่ีและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมปศุสัตว์) 

     ๒.๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทรำบ 

๓. ร่วมด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer 
ตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

งำนท่ีได้รับมอบหมำย 
1. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของ      

กรมปศุสัตว์ให้เป็นระบบ สำมำรถจัดเก็บและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. วำงแผนก ำหนดแนวทำงระบบกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนคุณภำพ กรมปศุสัตว์ 

๖. นำงสำวมัตติกำ  เอี่ยมจ ำรัส  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธรุกำรปฏิบัติงำน 
งำนตำมภำรกิจ 
ปฏิบัติงำนธุรกำร พิมพ์งำนต่ำง ๆ ของกลุ่มพัฒนำบุคลำกร ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

1.  จัดท ำเอกสำรและให้ค ำแนะน ำ ช้ีแจง ระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบ 
E-learning  ส ำหรับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 

2.  แจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้กับข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) 

3.  ดูแลติดต้ังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในงำนประชุมต่ำง ๆ ของกลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
4.  รวบรวมข้อมูลจัดท ำเอกสำรรูปเล่มรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ 

ประจ ำปีของกลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
5.  ช่วยติดตำมและประสำนงำนในกรณีเร่งด่วนของกิจกรรมและโครงกำรของกลุ่ม

พัฒนำบุคลำกร 
6.  ด ำเนินกำรจัดท ำ,เตรียมเอกสำรกำรประชุมต่ำง ๆ ประสำนงำน และอื่น ๆ ใน

กำรประชุมของกลุ่ม 
งำนท่ีได้รับมอบหมำย 

1.  ร่วมเป็นคณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ท่ีกองกำร -
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

2.  ด ำเนิน... 



๓๑ 
2.  ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีฝึกอบรม โดยส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงำน

ภำยนอก 
- หลักสูตรภำษำอังกฤษ  - กำรประชุมนำนำชำติต่ำง ๆ  
- หลักสูตร AEC    - สำรสนเทศ 

           - โครงกำรตำมรอยเบ้ืองยุคลบำท โครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
  - ห ลักสูตรอื่ นๆ  สำยงำนสนับสนุน  เช่น ด้ำนบริหำร ด้ำนบริกำร 

ประชำสัมพันธ์คุณภำพชีวิตคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  และบันทึกข้อมูลกำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนประเมินผลกำรฝึกอบรมท่ีไปอบรมกับหน่วยงำน
ภำยนอกเพื่อเสนอกรมฯ ทรำบ และบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนประเมินผลกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก 

๔. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอกและข้อมูลกำรรำยงำนและประเมินผลกำรฝึกอบรมท่ีไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก      
เพื่อรำยงำนส่วนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนสรุปแผน-ผล กำรพัฒนำข้ำรำชกำรประจ ำปีของ    
ทุกหน่วยงำนกรมปศุสัตว์เพื่อเสนอกรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๖. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนสรุปแผน-ผล กำรพัฒนำข้ำรำชกำรประจ ำปีของกอง
กำรเจ้ำหน้ำท่ี 

๗. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ประวัติวิทยำกร, สถำนท่ี
ฝึกอบรม/โรงแรม 

๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๗. นำงนวภรณ์  สนศิริ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้   

1. รับ – ส่งหนังสือ บันทึกงำนรับ – ส่งและกล่ันกรอง แยกเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ  
ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำบุคลำกร ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำ 

2. ช่วยด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 
3. แจ้งเวียนเรื่องต่ำง ๆ ของกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีให้เจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มและบันทึก

จัดเก็บเอกสำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  ช่วยจัดประชุมต่ำง ๆ เช่น เตรียมเอกสำร อำหำรและของว่ำง และแจ้ง

ประสำนผู้เกี่ยวข้อง 
5. รับ - ส่ง เอกสำร/ โทรสำรและบันทึกงำน รับ – ส่ง ทุกเรื่อง 
6. ถ่ำยเอกสำรจัดท ำรูปเล่มเอกสำรกำรฝึกอบรม เอกสำรกำรประชุมและอื่น ๆ 
๗. เก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และรำยงำนกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร โทรศัพท์ 

โทรสำร เป็นต้น 
8. ประสำนงำน ช่วยด ำเนินกำรเรื่องต่ำง ๆ ของกลุ่ม 
9.  อื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ด ำเนินกำรเบิกวัสดุ อุปกรณ์  ดูแลกำรใช้ไฟฟ้ำ         

เพื่อลดพลังงำน ดูแลอุปกรณ์เครื่องมืออื่น ๆ และด ำเนินกำรแจ้งซ่อมกรณีอุปกรณ์ต่ำง ๆ ช ำรุด 
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

          
กลุ่มวินัย… 

 



๓๒ 
กลุ่มวินัยและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม 

   1. นำยนฤชำ แก้วอุดมวัชระ  ต ำแหน่ง  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  
   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

    1.๑ ปฏิบัติงำนหัวหน้ำกลุ่มวินัยและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม 
   1.๒ ก ำกับ ติดตำมงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๑ .๓  ก ำกั บ  ติดตำมงำน เกี่ ย วกับกำรด ำเนิ น กำรตำมประมวลจริยธรรม                       
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     1.5 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 1.6 วินิจฉัย ตีควำม เสนอแนะ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย/

ระเบียบเกี่ยวกับวินัย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.7 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
1.8 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
1.9 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
1.10 ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำร      

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

1.11 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

2. นำยกฤชฐำ นำควิจิตร  ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร 
 หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

       ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     2.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 2.๕ วินิจฉัย ตีควำม เสนอแนะ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย/

ระเบียบเกี่ยวกับวินัย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.๖ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
2.7 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
2.8 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
2.9 ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

2.10 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 
๓. นำงสำวสำวิตรี อุ้ยตระกูล  ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติกำร 

   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.๒ ด ำเนิน… 



๓๓ 
  3.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     3.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 3.๕ วินิจฉัย ตีควำม เสนอแนะ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย/

ระเบียบเกี่ยวกับวินัย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.๖ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
3.7 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
3.8 ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
3.9 ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

   3.10 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

                    ๔. นำยสิรภพ เดชพันธุ์  ต ำแหน่ง  นิติกร   
   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

    4.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     4.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 4.๕ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
4.๖ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
4.๗ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
4.๘ ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

  4.๙ ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

 5. นำงสำวภัทรำนิษฐ์ ณิฐำทรัพย์  ต ำแหน่ง  นิติกร 
                  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

    5.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     5.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 5.๕ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
5.๖ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
5.๗ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
5.๘ ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

  5.๙ ปฏิบัติงำน… 



๓๔ 
  5.๙ ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

  6. นำยพฤศจิ  เนื่องจ ำนงค์  ต ำแหน่ง  นิติกร 
                  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

    6.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

     6.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
 6.๕ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
6.๖ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
6.๗ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
6.๘ ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

  6.๙ ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

  7. นำยอัครพงษ์  อินทรศักดิ์  ต ำแหน่ง  นิติกร 
                   หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

    7.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  7.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

7.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
7.๕ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 
7.๖ ปฏิบติังำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
7.๗ ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมปศุสัตว์ 
7.๘ ปฏิบัติงำนช่วยเลขำนุกำร อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ ในส่วนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

7.๙ ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำย 

  8. นำยอนุรักษ์ จันทร์พลงำม  ต ำแหน่ง  นิติกร 
                    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  งำนส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

8.๒ ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนวินัยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำร  

8.๔ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยอุทธณ์ ร้องทุกข์ ต่ำง ๆ  
8.๕ ปฏิบติังำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ 

8.๖ ปฏิบัติงำน... 




