
เอกสารหมายเลข ๒  

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๗๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16นักทรัพยากรบุคคล--แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษดับวิชาการ ระดับปฏิบัต1ิ6

ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย1ี6แล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการกอง16สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนงละแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 1 6 โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
งานสูงมากดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว ในการตัดสินใจและแกไข
ปญหาท่ียากมากในกลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีดานการ          
ปศุสัตวท่ีเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว16ใ 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจยั รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และหาความ
จําเปนในการกําหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายนอกกรมปศุสัตว และภายในหนวยงาน เพ่ือให
เกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง และตอเนื่อง 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตางๆ 

 

๒ จัดทํา ปรับปรุงขอเสนอ แนวทาง เพ่ือใหมีหรือพัฒนา
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอก
กรมปศุสัตวและภายในหนวยงาน  

๓ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน หรือพิจารณากําหนดประเด็น
ประเมินผล และศึกษาวิเคราะห เพ่ือจัดทํารายงานการ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ
ทางดานวิชาการปศุสัตว เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ตางๆ 
 

๕ กํากับ วางแนวทางการทํางาน แกไขปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในฐานะหัวหนากลุม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๖ จัดทําประเด็น ขอเสนอแนะ ความเห็น สรุปรายงาน เพ่ือ
การนําเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว คณะกรรมการตางๆ เพ่ือ
กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการในการบริหารและ
การทรัพยากรบุคคล 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน แกปญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ตางๆ 

 

  

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือ
กอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตางๆ 
ตางๆ 

๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆเพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 
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ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึ กษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน 
ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชน
ท่ัวไปเก่ียวกับการฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู 
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ ใหคําปรึกษาแนะนําสวนราชการ องคกรตางๆ เก่ียวกับ
หลักเกณฑพ้ืนฐาน หรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหระบบการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงาน ใหแก
พนักงาน หรือเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 

๔ จัดทําและพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรูปเอกสารทางวิชาการ คูมือ หลักเกณฑ และ
วิธีการ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี หรือ
ผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดต 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. ความรูเรื่องกฏหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับ       
การฝกอบรม 
 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
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สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนการ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 


