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คําส่ังกองการเจาหนาท่ี 
ท่ี        /๒๕66 

เรื่อง กําหนดหนาท่ีใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
------------------------------------------------- 

อนุสนธิคําสั่งกองการเจาหนาท่ี ท่ี 1(1)/2564 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 เรื่อง กําหนด
หนาท่ีใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน โดยผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีกําหนด และเพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการของกองการเจาหนาท่ี เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแกราชการ นั้น 

เนื่องจากมีเจาหนาท่ีบางรายไดโอน ยาย ลาออก และเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ จึงใหยกเลิกคําสั่งกองการเจาหนาท่ี ท่ี 1(1)/2564 ลงวันท่ี       
29 มกราคม 2564 และใหกําหนดหนาท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ฝายบริหารท่ัวไป 

๑. นางจิรัชญา  รุงเรือง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ดูแล 

และปฏิบัติงานในฝายบริหารท่ัวไป ดังนี้ 
๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป และ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
๑.๒ ควบคุมงานดานสารบรรณ 
๑.๓ ควบคุมงานดานงบประมาณ 
๑.๔ ควบคุมงานดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
๑.๕ ควบคุมงานดานพัสดุ – ครุภณัฑ 
1.6 ควบคุมการจัดทําตัวชี้วัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
1.7 ควบคุมการดําเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ 
1.8 ควบคุมรายงานการใชน้ํามันประจําเดือน 
1.9 ควบคุมรายงานการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card) 
1.10 ควบคุมรายงานผลการแยกขยะมูลฝอยประจําเดือน 
๑.11 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

2. นางสาวพัชรนันท จงศรีอดิสรณ  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

2.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
2.2 กันเงินงบประมาณกอง ลงระบบทะเบียนใบสําคัญเบิกจาย (Barcode) แลวสงเรื่อง

ใหกองคลังเบิกจาย 
2.3 จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
2.4 ปรบัปรุงรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป 
2.5 จัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป 
2.6 รายงานการใชจายเงินแตละไตรมาส 

2.7 ควบคุม... 

๒



- ๒ - 

2.7 ควบคุม จัดทําสถิติ การใชจายเงินงบประมาณ ของกองการเจาหนาท่ี 
2.8 ดําเนินการเก่ียวกับรายงานการจาง/สัญญาจาง/ลาออก ของพนักงานราชการ  
2.9 ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการ / เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหกับ

ผูบังคับบัญชา 
2.10 จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป นัดหมายกําหนดการประชุมใหกับผูบังคับบัญชา 
2.11 จัดทําตัวชี้วัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
2.12 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.   – วาง -   ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ งานสารบรรณ  
- งานรบั – สง จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  
- งานรางโต – ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
- ตรวจทานหนังสือราชการ 
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายใน - ภายนอก 

3.2  งานพัสดุ 
  - จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 
       - จัดทําเอกสารขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑ  
       - จัดทําเอกสารรับมอบ – สงมอบทรัพยสิน  
       - จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุประจําป 
       - จัดทําขอมูลการโอน – รับโอนครุภัณฑ 
       - ตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด 

3.3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
  - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน

พนักงานราชการท่ัวไป 
  - ขออนุมัติและเบิกเงินคาตอบแทนคณะกรรมการออกขอสอบ และ

คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
3.4 ขออนุ มัติและเบิกจ ายค าใชจ ายในการจัดประชุมของกอง และประชุม

คณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว รวมถึงการเบิกจายคาเบี้ยประชุม คาพาหนะ และคาท่ีพักใหแก 
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3.5 ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการและเลขานุการพิจารณาและกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ ประเภทสํานักงาน 

3.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นางสาวสุชาวดี... 
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4. นางสาวสุชาวดี นุยเพชร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.๑ งานสารบรรณ งานรางโต - ตอบ งานเก็บ คนหาเอกสาร งานธุรการท่ัวไป 
4.2 ดําเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
4.3 ติดตอประสานงาน เรงรัดติดตามงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

กรมปศุสัตว 
4.4 จัดซ้ือจัดจาง 

-  ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซ้ือ / จัดจาง 
-  ดําเนินการรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีจัดซ้ือ / จัดจาง 
-  ติดตอรานคาขอใบเสนอราคา พิจารณารานคาท่ีเสนอราคามายัง
หนวยงาน 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ / จัดจาง พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
-  จัดทําใบเบิก ก.ป.ศ.1 
 -  กรอกรายละเอียดหลังใบสั่งซ้ือ / สั่งจาง / สัญญาซ้ือ-จาง ใหตรงตาม

เง่ือนไขใบเสนอราคา และจัดทําสําเนา 2 ชุด 
- แจงผูคามาลงนามในใบสั่งซ้ือ / สั่งจาง/ สัญญาซ้ือ-จาง มอบสําเนาใบสั่ง

ซ้ือ / สั่งจาง / สัญญาซ้ือ-จาง ใหรานคา 1 ฉบับ 
- จัดทํา บส.01 (ตรวจเช็คแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมยอย รหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อ เลขท่ี บัญชีรานคา ใหถูกตอง 
- จัดทําขอมูลสาระสําคัญของสัญญาและดําเนินการจัดทํา PO 
- นัดสงสินคา เม่ือจัดสงสินคาแลวใหแจงคณะกรรมการตรวจรับ และ       

ลงนามในใบตรวจรับ 
- จัดทําในระบบ e-gp พิมพเลขคุมสัญญาแนบกับใบสําคัญสงใหกองคลัง    

ดําเนินการในระบบ e-gp ตอไป 
4.5 ดําเนินการสนับสนุนงานดานงบประมาณภายในหนวยงาน 
4.6 รายงานขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สงกลุมวินัยและเสริมสรางระบบ

คุณธรรม 
4.7 งานหลักขอมูลผูขาย จัดทํารายละเอียดขอมูลหลักผูขายสงกองคลัง กรณีไมมีขอมูลหลัก

ผูขายของผูคา 
4.8 งานขอคืนเงินหลักประกันสัญญา แจงและทําเรือ่งขอคืนเงินประกันสัญญาสงกองคลัง 
4.9 รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 
4.10 จัดทําขอมูลผูใชบริการจากภายนอก  
4.11 รายงานแผนผลการจัดซ้ือจัดจางงบดําเนินงาน และงบลงทุน 
4.12 แบบติดตามการควบคุมภายใน ดานจัดซ้ือจัดจาง 
4.13 จัดทําตัวชี้วัด ของฝายบริหารท่ัวไป 
4.14 ชวยจัดเตรียมความพรอมในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
4.15 รายงานการใชน้ํามันประจําเดือน 
4.16 รายงานการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card) 
4.17 รายงานผลการแยกขยะมูลฝอยประจําเดือน 
4.18 ดําเนินการกิจกรรม 5ส ภายในกองการเจาหนาท่ี  

4.19 ดัชน.ี..                                 
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4.19 ดัชนีพลังงาน 
4.20 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นายสุขสันต  วิเชียรสาร  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติงานธุรการงานรับ-สงหนังสือ ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
5.2 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน 
5.3 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 
5.4 จัดทําเอกสารขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑ 
5.5 จัดทําเอกสาร รับ - สง มอบครุภัณฑ 
5.6 จัดทําเอกสาร รับ - โอน ครุภัณฑ 
5.7 จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 
5.8 จัดทําเอกสารขออนุมัติจําหนายครุภัณฑ 
5.9 จัดทําทะเบียนและการเบิกจายวัสดุครุภัณฑสํานักงาน    
5.10 รักษาครุภัณฑสํานักงาน อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
5.11 เปนคณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
5.12 ปฏิบัติงานอ่ืน 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 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
6.4 งานโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
6.5 รายงานวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
6.6 งานขอข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอรและอุปกรณ (DLD MAC), ขอข้ึนบัญชียืนยันตัว

บุคคลเพ่ือใชงานอินเทอรเน็ต (Authen proxy) และคําขอใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย (DLD_WEB-Form) 
สําหรับเจาหนาท่ี กองการเจาหนาท่ี 

6.7 งานสํารวจคอมพิวเตอรและอุปกรณ และดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
6.8 งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
6.9 งานรวบรวมแบบฟอรมบันทึกการดูแลรักษาคอมพิวเตอร 
6.10 งานหนังสือเวียนภายในกองการเจาหนาท่ี 
6.11 งานดูแลรักษาและประสานงานแจงซอมเครื่องถายเอกสาร 
6.12 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6.13 ควบคุมทะเบียนวันลาปวย/กิจ พักผอน และไปราชการ ของกองการเจาหนาท่ี 

  - สรุปบัญชีงบเดือนวันลาประจําปงบประมาณ  
  - สรุปบัญชีวันลา ของขาราชการท่ี โอน – ยาย 

6.14 ดําเนินการจัดทําหนังสือสง-รับตัวขาราชการใหปฏิบั ติหนาท่ีราชการของ       
กองการเจาหนาท่ี 

 
 

 6.15 ดําเนินการ... 
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6.15 ดําเนินการเก่ียวกับการจาง/ลาออก พนักงานจางเหมาขับรถยนต 
6.16 ดําเนินการเอกสารเบิกจายเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง พนักงานจางเหมาขับรถยนต 
6.17 ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจรับพัสดุจางเหมาบริการทําความสะอาด  
6.18 เปนคณะทํางานโครงการยกยองหนวยงานใสสะอาด กองการเจาหนาท่ี 
6.19 เปนคณะทํางานโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองการเจาหนาท่ี 
6 .2 0  การวิ เค ราะห ค วาม เสี่ ย งและจัด ทํ าแผนการบริห ารความ เสี่ ย งของ                                                                                                                                                        

กองการเจาหนาท่ี พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไปยังกองแผนงาน 
6.21 เปนคณะทํางานการดําเนินกิจกรรมควบคุมภายในของกรมปศุสัตว การจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในของกองการเจาหนาท่ี และจัดทําแผนพรอมท้ังรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนฯ ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 

6.22 เปนคณะทํางานธรรมาธิบาลขอมูลกรมปศุสัตว 
6.23 ดําเนินการโครงการมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย  

กรมปศุสัตว 
6.24 เปนคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
6.25 คณะทํางานดานประชาสัมพันธของกรมปศุสัตว 
6.26 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นายธัญรัตน ถิระวรรณธร ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๗.๑ ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหนวยงาน และการประสานงานกับ
สวนกลาง 

๗.๒ ควบคุม ดูแลระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร ซอม / แกไขปญหาขัดของ
ของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

๗.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
๗.๔ งานดานการดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
๗.๕ รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนทุกเดือน 
๗.๖ งานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
๗.๗ งาน IDP รายบุคคล (ทําปละ 2 รอบ คือ ต.ค. – มี.ค. และ เม.ย. – ก.ย.) 
๗.๘ งานดานประชาสัมพันธของกองการเจาหนาท่ี 
7.9 ดําเนินการกิจกรรม 5ส ภายในกองการเจาหนาท่ี 
7.10 ดูแล จัดการความเรียบรอยของหองประชุม เพ่ือใหพรอมใชงาน 
7.11 เปนคณะทํางานโครงการแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard 
๗.12 ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 
 
 
 
 
 
 
 

8. นายธีรยุทธ... 
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8. นายธีรยุทธ อาญาเมือง ตําแหนงนายชางเทคนิค 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8 .1 ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร 
เครื่องยนต เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภัณฑอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและ
พรอมการใชงาน 

8 .2 ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปรง เขียน หรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร 
เครื่องยนต เครื่องมือ อุปกรณตางๆ รวมท้ังการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักวิชาและมาตรฐานการชาง และใหเกิดความปลอดภัย 

8.3 ชวยขับรถยนต ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  
8.4 ดําเนินการควบคุม จัดสง พัสดุและจดหมายทางไปรษณียของกองการเจาหนาท่ี 
8.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. นางสาววราภรณ  สรเสนา  ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส4/หัวหนา 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1 ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการภายนอกและภายใน ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

9.2 รายงานการใชโทรศัพทประจําเดือนของกองการเจาหนาท่ี  
9.3 ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
9.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10. นายเวทย เบ็งจันทึก  ตําแหนงพนักงานจางเหมาขับรถยนต 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.๑ ทําหนาท่ีเปนพนักงานขับรถยนต 
10.๒ ดูแลความเรียบรอยของรถยนตใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

(หมายเลขทะเบียน ฎส ๗๕๘๑ และหมายเลขทะเบียน  ฮต ๗๓๓6) 
10.3  ชวยจัดเตรียมความพรอมในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา 
10.4  ดูแลรักษาเครื่องโรเนียว และเครื่องถายเอกสาร 
10.5  ทําหนาท่ีรับ – สง หนังสือราชการ 
10.6  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมพัฒนาระบบ... 
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กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
1. นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห วางแผนเก่ียวกับการพัฒนาระบบงาน โครงสรางการแบงงาน
ภายใน การวางแผนและบริหารอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การประเมินคางาน การบริหารกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ และการวางแผนงานของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง พรอมท้ังกํากับ 
ติดตาม     การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจของกรม 

1.3 กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล      
(HR Scorecard) แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ        
แผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน หรือแผนงานอ่ืนๆ 

1.4 กํากับ ติดตามการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใน
ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 1.5 กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ        
กรมปศุสัตว (ตัวชี้วัดภายใน/ตัวชี้วัดกรม) และตัวชี้วัดของผูบริหาร (อธิบดี /รองอธิบดี) 
 1.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูเก่ียวกับนโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาระบบงาน การบริหารอัตรากําลัง เพ่ือใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 1.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. นางศศิธร จารุพงศกร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.1 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงาน
ภายในของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และการจัดตั้งกองภายใน 

๒.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการวิเคราะหประเมินคางานสําหรับปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงขาราชการเพ่ือกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน 

(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ (ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ) 
(3) ตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายสัตวแพทย นักวทิยาศาสตร 

นักวิทยาศาสตรการแพทย นักวิชาการสัตวบาล และอ่ืนๆ) 
(4) การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

๒.3 จัดทํา ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (อธิบดี/รองอธิบดี) และการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

2.4 วิเคราะหอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง  เปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน จัดทํา
ขอมูลกรอบอัตรากําลัง และติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังของกรมปศุสัตว 

2.5 กํากับ ดูแล โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังทดแทนการสูญเสีย
อัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว 

 
 

2.6 กํากับ... 
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๒.6 กํากับ ดูแล วางแผนการดําเนินการบริหารอัตรากําลังตามมาตรการบริหาร
อัตรากําลังฯ (คปร.) เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวางจากการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

2.7 กํากับ ดูแล การดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานสถานภาพกรมปศุสัตว 
2.8 ศึกษา วิเคราะห และกํากับดูแล เก่ียวกับประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ

ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
๒.9 กํากับ ดูแลการดําเนินการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)      

ใหเปนปจจุบัน 
๒.10 ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูเก่ียวกับนโยบายดานบริหารทรัพยากร

บุคคล การพัฒนาระบบงาน การบริหารอัตรากําลัง เพ่ือใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

๒.11 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาวสุวิมล สวางวงษ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงาน
ภายในของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และการจัดตั้งกองภายใน 

3.2 ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ป 2567-2570 ของกรมปศุสัตว 

3.4 ดําเนินการจัดทํากรอบตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนา      
สวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรม และผูเชี่ยวชาญสังกัดสํานัก/กอง 

3.5 ดําเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และประเมิน
สถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เพ่ือรายงานสํานักงาน ก.พ. 

3.6 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

3.7 ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูเก่ียวกับนโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล     
การพัฒนาระบบงาน การบริหารอัตรากําลัง เพ่ือใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ   
มีประสิทธิภาพ 

3.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นางสาวนราพรรณ... 
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4. นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือดําเนินการประเมินคางาน การปรับปรุง     
การกําหนดตําแหนงขาราชการเปนระดับท่ีสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

4.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการ (การเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนงในสายงาน จากตําแหนงสัตวแพทยเปนตําแหนงนายสัตวแพทยหรือตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล 

4.3 รวบรวม จัดทําขอมูล เพ่ือดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังของกรมปศุสัตว และ
ติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว 

4.4 ชวยดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.5 ดําเนินจัดทําโครงการเพ่ิมสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากรกรมปศุสัตว 

4.6 ชวยศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) ป 2567-2570 ของกรมปศุสัตว 

4.7 ดําเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และประเมิน
สถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

4.8 ดําเนินการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปนปจจุบัน 
4.9 ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง website ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
4.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นายวิทยา วิทยอภิบาล ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงาน
ภายในของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และการจัดตั้งกองภายใน 

5.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการ (การเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนงในสายงาน จากตําแหนงสัตวแพทยเปนตําแหนงนายสัตวแพทยหรือตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล 

5.3 ดําเนินจัดทําโครงการเพ่ิมสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากรกรมปศุสัตว 

5.4 ดําเนินการปรบัลดระดับตําแหนงเปนการชั่วคราว เพ่ือบริหารอัตรากําลังวางใหมีประสิทธิภาพ 
5.5 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้ งใหดํ ารงตํ าแหน งสู งข้ึน 

ในตําแหนงประเภทวิชาการ  
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ สายงานสนับสนุน      

(นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจัดการงานท่ัวไป นักวิเทศสัมพันธ บรรณารักษ)  
(2) การประเมินผลงานวิชาการของกองการเจาหนาท่ี 

5.6 ศึกษา วิเคราะห และใหคําปรึกษา เก่ียวกับประสบการณในงานท่ีหลากหลาย
สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ 

5.7 จัดทํา ติดตามและรายงานผลการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ (การขอคง
ตําแหนงและขยายเวลาการสรรหา) 

5.8 ดําเนินจัดทําการรายงานขอมูลการใชคอมพิวเตอร และแผน-ผล การปฏิบัติงาน
ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

5.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
6. นางสาวทิพยสุดา... 
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6. นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล) 

6.2 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 

6.3 ชวยดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.4 ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลดําเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

6.5 ศึกษา วิเคราะห จัดทําและรายงานการบริหารความเสี่ยง / โปรงใส ของกลุม
พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

6.6 ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส 
6.7 ดําเนินการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปนปจจุบัน  
6.8 ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) 
6.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือดําเนินการประเมินคางานสําหรับปรับปรุง     
การกําหนดตําแหนงขาราชการเพ่ือกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน   

7.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง เปลี่ยนชื่อ
ตําแหนงในสายงาน จัดทําขอมูลกรอบอัตรากําลัง และติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังของกรมปศุสัตว 

7.3 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังทดแทนการสูญเสียอัตราจากการ
เกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว 

7.4 ดําเนินการบริหารอัตรากําลังตามมาตรการบริหารอัตรากําลังฯ (คปร.) เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวางจากการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

7.5 ศึกษา วิเคราะห และกํากับดูแล เก่ียวกับประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

7.6 ชวยศึกษา วิ เคราะห  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
(HR Scorecard) ป 2567 - 2570 ของกรมปศุสัตว 

7.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. นางสาวกิติมา... 



- ๑๑ - 

8. นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 รับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทํางบประมาณ จัดเก็บขอมูล     
การบันทึกขอมูลดานงานบุคคลของหนวยงานตางๆ ของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

8.2 ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลดําเนินการ ตลอดจนเรงรัดขอ มูล 
เพ่ือประกอบการปรับปรุงโครงสราง การพัฒนาระบบงาน และการวางแผนอัตรากําลังของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ หรือโครงการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล 

8.3 ดูแลการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงานตางๆ
ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

8.4 การจัดทํา ควบคุม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ การเบิกจายงบประมาณของกลุม 
8.5 ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส 
8.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. นายชานน พึงรําพรรณ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1 ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงนายสัตวแพทย นักวิทยาศาสตร 
นักวิทยาศาสตรการแพทย) 

9.2 รวมดําเนินจัดทําโครงการเพ่ิมสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากรกรมปศุสัตว 

9.3 ติดตาม ประสานงาน รวบรวม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลสมัฤทธิ์ของงาน สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) 

9.4 ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลดําเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาของกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

9.5 ศึกษา วิเคราะห จัดทําและรายงานการบริหารความเสี่ยง / โปรงใส ของกลุม
พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

9.6 จัดทํา ติดตาม และรายงานผลดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรม/กอง หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

9.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. นางสาวปริพัตทร... 
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10. นางสาวปริพัตทร วงคธิมา ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล   
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1 ดูแล จัดทํา ติดตาม และรายงานผลการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการของ     
กรมปศุสัตว  

(1) การขอพนักงานราชการเพ่ิมใหม การขอเกลี่ยและการปรับปรุงกําหนดตําแหนง
พนักงานราชการ 

(2) จัดทํารายงานขอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
10.2 ดูแล จัดทํา และปรับปรุงขอมูลกรอบอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการ

ของกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบัน 
10.3 รวบรวม จัดทําขอมูล เพ่ือดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังของกรมปศุสัตว และ

ติดตามประเมินผลการใชอัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว 
10.4 ดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินการใชอัตรากําลังเพ่ิมใหมตาม

ยุทธศาสตรประเทศ เสนอสํานักงาน ก.พ.  
10.5 ติดตามประสานงาน และรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ

งาน สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) 
10.6 ดําเนินการปรับปรงุแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปนปจจุบัน  
10.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสรรหา... 
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กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
1. นางทัศนีย ภูเขาทอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.๑ ปฏิบั ติงานในฐานะหัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ ง ซ่ึงกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน 
สูงมากดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เก่ียวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาท่ียากมาก เพ่ือให การดําเนินงานของกองการเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของ  
กรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. นางสาวปรารถนา พลายมาศ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2 .1 . ดํ าเนิ นการคัด เลื อกบุ คคล ท่ี จะเข ารับการประเมินผลงาน เพ่ื อแต งตั้ ง  
(เลื่อน/ยาย) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 

2.2 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 
2.3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 
2.4 ดําเนินการจัดทําขอมูลอัตรากําลัง 
2.5 รวมเปนคณะทํางานการพิจารณาประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ 
2.6 จัดทําอัตราวางเพ่ือใชในการบริหารงานบุคคล 
2.7 รายงานอัตราวางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
2.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

3. นางรวีวรรณ มรรควิน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
3.๒  แกไขคําสั่ งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ กรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ  

(รอยละ1 , ยาเสพติด ศอ.บต.) 
3.3 ปรับปรุงฐานขอมูลในระบบ DPIS ของกรมฯ ใหเปนปจจุบัน 
3.4 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการหนวยงาน ใน

สวนกลาง 
3.5 ตรวจสอบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3.6 ดําเนินการตรวจสอบโควตาเงินเดือนขาราชการในสวนกลาง 
3.7 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการใหขาราชการไดเงิน พสร. 
3.8 ทําคําสั่งเลื่อนขาราชการตามแนวทาง ว.๑/2551 (จังหวัดชายแดนภาคใต) 
3.9 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการใหขาราชการไดเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
3.10 ตรวจสอบระบบฐานขอมูล DPIS กับระบบจายตรงเงินเดือน และคาจางใหถูกตองตรงกัน 
3.11 จัดทําหนังสือแจงผลการประเมินเลื่อนเงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค ท่ีมา

ปฏิบัติงานในสวนกลาง 
3.12 จัดทําบัญชีเปรียบเทียบขาราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ 
3.13 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นายเลอสรร... 
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4. นายเลอสรร ศิริปาลกะ  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษและการขอรับเงินประจําตําแหนง 

4.2  จัดทําคําสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 
4.3 จัดทําคําสั่งใหขาราชการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

สําหรับตําแหนงนิติกร และตําแหนงดานพัสดุ 
4.4 รับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
4.5 บรรจุขาราชการท่ีลาออกจากราชการกลับเขารับราชการ 
4.6 คัดเลือกเพ่ือบรรจุนักเรียนทุน ก.พ. และทุนตาง ๆ เขารบัราชการในตําแหนงตาง  ๆ
4.7 จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
4.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นางสาวสุวดี พุมดวง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.๑ จัดทําคําสั่งยายขาราชการทุกประเภทตําแหนง 
5.๒ จัดทําคําสั่งเลื่อนขาราชการ ประเภทท่ัวไป ประเภทอํานวยการ และประเภท

วิชาการเฉพาะตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
5.๓ จัดทําหนังสือท่ีเก่ียวของในการยาย/ เลื่อนขาราชการ เชน หนังสือขอใหพิจารณาการ

ยายขาราชการ หนังสือแจงเม่ือมีคําสั่งยาย/เลื่อน เปนตน 
5.4 บันทึกขอมูลคําขอยายของขาราชการ 
5.5 ตรวจสอบคําสั่งยายในสวนภูมิภาค และเสนอกรมฯ เพ่ือโปรดทราบ 
5.6 ตรวจสอบผลการลงโทษทางวินัยกรณีขอเลื่อน/ยายของขาราชการ 
5 .7 ตรวจสอบการขอยายของขาราชการ เพ่ือสงใหตนสังกัดขาราชการนําไปใช

ประกอบการตรวจสอบสิทธิในการเบิกคาเชาบาน  
5.8 จัดทําคําสั่งยายขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
5.9 ขอความเห็นชอบจากกระทรวงฯ กรณีเลื่อนขาราชการ ประเภทวิชาการ เฉพาะ

ตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ และกรณียายขาราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษข้ึนไป และประเภทอํานวยการ 

5.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นางสาวขวัญชนก... 
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6. นางสาวขวัญชนก สุขประเสริฐ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําหนวยงานในสวนกลาง 
6.๒ จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําหนวยงาน 

ในสวนกลาง  

6.3 จัดทําคําสั่ง คําสั่งเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

6.๔ จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา 
6 .๕ จัดทําคําสั่ ง และหนังสือท่ี เก่ียวของในการปรับปรุงกําหนดตําแหนง ของ

ลูกจางประจํา 
6.6 แกไขและปรับปรุงฐานขอมูลลูกจางประจําตามคําสั่ง ลาออก ตัดโอน เกษียณอายุ

ราชการ เสียชีวิต ปรับปรุงกําหนดตําแหนงและระดับชั้นงาน ในระบบจายตรงของกรมบัญชกีลางและในระบบ
ฐานขอมูลลูกจางประจําใหถูกตองตรงกันและเปนปจจุบัน 

6.7 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการใหลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และคําสั่งใหลูกจางประจํากลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามเดิม 

6 .8 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง
ลูกจางประจํา  

6.9 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการใหลูกจางประจําไดเงิน พสร.  
6.10 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการแกไขคําสั่งปรับระดับชั้นงาน/ปรับปรุง

กําหนดตําแหนง/ตัดโอนตําแหนง ในกรณีเลื่อนข้ันคาจาง 
6.11 จัดทําบัญชีถือจายคาจางลูกจางประจํา ประจําปสงกรมบัญชีกลาง 
6.12 แกไขคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา กรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ (ศอ.บต.) 
6.13 จัดทําคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว และลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ 
6.14 ดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
6.15 จัดทําคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
6.16 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวณัชชา ชวยชู ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 ดําเนินการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
7.2 ดําเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

(ขาราชการ) 
7.3 การดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดมาข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก

ในตําแหนงตาง ๆ 
7.4 เรียกตัวผูสอบแขงขันได/ผูไดรับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตาง ๆ 
7.5 ดําเนินการจัดทําแผนงานตาง ๆ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนกลยุทธ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
7.6 ดําเนินการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนง ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ว 16/2558 
7.7  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

 8. นางอุษา… 
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8. นางอุษา สรอยสอน ตําแหนงเจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 จัดทําคําสั่งรับโอน – ใหโอนขาราชการ 
8.2 จัดทําคําสั่งแกไขการรับโอน – ใหโอนขาราชการ 
8.3 ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
8.4 ประมาณการคาใชจายในการจัดสอบ ขออนุมัติและดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน

ตามรายการท่ีประมาณการคาใชจายไว 
8.5 จัดทําคําสั่งใหขาราชการลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ และในประเทศ 
8.6 ขยายเวลาลาศึกษาตอตางประเทศ และในประเทศ 
8.7 จัดทําคําสั่งใหขาราชการลาฝกอบรม  
8.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9.                –วาง-  
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1 ดําเนินการจัดทําคําสั่งและหนังสือท่ีเก่ียวของในการเลื่อนขาราชการใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในระดับเลื่อนท่ัวไป 

9.2 ตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม 
9.3 นําสงสําเนาคําสั่งตางๆ ใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
9.4 การปรับปรุงขอมูลลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
9.5 จัดทําโควตาสําหรับเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนาย 
9.6  จัดทําคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
9.7  การปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนาย 
9.8  การปรับปรุงขอมูลพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
9.9 ดําเนินการจัดทําโควตาสําหรับเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
9 .10 การเลื่อนขาราชการระดับปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน  

ตามแนวทาง ว 13/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นางสาวอัจฉราพรรณ... 
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10. นางสาวอัจฉราพรรณ  กลมกลอม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.๑ จัดทําคําสั่งใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
10.๒ จัดทําคําสั่งใหขาราชการกลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามเดิม 
10.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งขาราชการรักษาราชการแทน หรือใหขาราชการรักษาการ 

ในตําแหนง 
10.4 จัดทําเรื่องอธิบดีขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
10.5 ดําเนินการตรวจสอบการเบิกคาเชาบาน กรณีปฏิบัติหนาท่ีราชการตางหนวยงาน 
10.6 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
10.7 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลแตงตั้งขาราชการรักษาราชการแทน 
10.8 ดําเนินการจัดพิมพคําสั่งจังหวัดเสนอกรมฯ เพ่ือทราบ และสําเนาคําสั่งจังหวัดให

กลุมทะเบียนเพ่ือลงใน ก.พ.7 
10.9  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. นางสาวนลินรัตน บุญประโคมชนกุล  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.1. ดําเนินการเก่ียวกับพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 

11.2  จัดทําคําสั่งใหพนักงานราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
11.3  จัดทําคําสั่งใหพนักงานราชการ ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 
11.4  ตรวจสอบคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
11.5  ดําเนินการตรวจสอบและจัดทําคําสั่งโควตาคาตอบแทนพนักงานราชการใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 
11.6 จัดทําคําสั่ง และหนังสือท่ีเก่ียวของในการใหพนักงานราชการไดเงิน พสร.  

โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
11.7. แกไขคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการกรณีไดรับการพิจารณาโควตา

พิเศษ (ศอ.บต.) 
11.8  ปรับอัตราคาตอบแทน ตัดโอนตําแหนงของพนักงานราชการ 
11.9  ปรับปรุงฐานขอมูลพนักงานราชการใหเปนปจจุบัน 
11.10 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานราชการ (เพ่ิมเติม) 
11.11 ดําเนินการจัดทําแผน-ผลการดําเนินงานภายในกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
11.12 จัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพิเศษ พสร.กรณีไดรับโควตาพิเศษ 
11.13 จัดทําคําสั่งเลื่อนปรับตําแหนงของขาราชการของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ว.7) 
11.14 จัดทําคําสั่งเงินประจําตาํแหนงของขาราชการของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ว.7) 
11.15 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 

 

12. นายกิตติพงศ... 
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12. นายกิตติพงศ ตันตินราศักดิ์  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1 จัดทําคําสั่งแกไขคําสั่งยายและคําสั่งเลื่อนขาราชการกรณีเลื่อนข้ันเงินเดือน  
12.2 จัดทําหนังสือเรียนอธิบดี เพ่ือโปรดทราบหนังสือแจงใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ขาราชการรายงานตัว และคําสั่งจังหวัด 
12.3 การจัดทําคําสั่งและหนังสือท่ีเก่ียวของในการเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึงเปนตําแหนงระดับควบ 
12.4 จัดทําคําสั่งใหขาราชการพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
12.5  การจัดทําคําสั่งและหนังสือท่ีเก่ียวของในการเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงอ่ีน ๆ ท่ีไมใชตําแหนง
นายสัตวแพทย) 

12.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

13. นางสาวอุษณีย ฉลองเกียรติกุล ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

13.1  ปรับปรุงขอมูลเงินเดือนขาราชการในระบบจายตรงเงินเดือนขาราชการ  
ของกรมบัญชีกลาง 

13.2 ปรับปรุงขอมูลขาราชการตามคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล ไดแก 
คําสั่งเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้งยาย โอน และอ่ืน ๆ ในระบบจายตรงเงินเดือนขาราชการของกรมบัญชีกลาง 

13 .3  ตรวจสอบและติดตามคําสั่ งกรณี อัตราเงิน เดื อนในฐานขอ มูลจ ายตรง 
ไมถูกตองตามขอเท็จจริง 

13.4 จัดทําคําสั่งเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ขาราชการสวนกลาง 
13.5 แกไขเงินเดือนของขาราชการท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
13.6 จัดทําหนังสือแจงเลื่อนเงินเดือน กรณีขาราชการชวยราชการในสังกัดภูมิภาค 
13.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

14. นางสาวทิพเนตร พานโคตร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

14.1 รับ - สงหนังสือ บันทึกงานรับ - สงและกลั่นกรอง แยกเรื่องใหผูรับผิดชอบ  ดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของและเสนอหัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีพิจารณา 

14.2 ชวยดําเนินการจัดทําเอกสารและแจงเวียนไปยังหนวยงานตางๆ 
14.3  แจงเวียนเรื่องตางๆ ของกองการเจาหนาท่ีใหเจาหนาท่ีในกลุม และบันทึก

จัดเก็บเอกสารในสวนท่ีเก่ียวของ 
14.4 ชวยจัดประชุมตางๆ  เชน เตรียมเอกสาร อาหารและของวาง และแจงประสานผูเก่ียวของ 
14.5 รับ - สง เอกสาร/ โทรสารและบันทึกงาน รับ – สง ทุกเรื่อง 
14.6 ถายเอกสารจัดทํารูปเลมเอกสารการประชุมและอ่ืนๆ 
14.๗ เก็บขอมูล ตรวจสอบขอมูล และรายงานการใชเครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร เปนตน 
14.8 ประสานงาน ชวยดําเนนิการเรื่องตางๆ ของกลุม 
14.9  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ดําเนินการเบิกวัสดุ อุปกรณ ดูแลการใชไฟฟา

เพ่ือลดพลังงาน ดูแลอุปกรณเครื่องมืออ่ืนๆ และดําเนินการแจงซอมกรณีอุปกรณตางๆ ชํารุด 
14.10 จัดเก็บคําสั่งลงในสมุดปดคําสั่ง 
14.11 ปฏบิัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมทะเบียนประวัติ... 
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กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 

๑. นายปรีชา จันทรณิธานศร ีตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑ ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการเก่ียวกับการขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญ/
บําเหน็จดํารงชีพ/บําเหน็จตกทอด/กองทุนบําเหน็จบํานาญ/รับเงินเพ่ิม กรณีขาราชการลาออก เกษียณ ตาย 
และขาราชการบํานาญตาย 

๑.๒ เปนนายทะเบียนบําเหน็จบํานาญ และเปนนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ควบคุม 
ปรับปรุง แกไขขอมูลขาราชการบํานาญ ของกรมบัญชีกลาง เฉพาะสวนกลาง 

๑.๓ ควบคุม กํากับดูแล และศึกษารายละเอียดโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เพ่ือใชในการบริหารงานบุคคล และศูนยกลางเครือขายขอมูลบุคคลของกรม และ
โปรแกรมระบบทะเบยีนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) ของสํานักงาน ก.พ. 

๑.๔ ควบคุม และกํากับดูแลการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๑ .๕  ตรวจสอบ  และกลั่ น กรองการขอพระราชทาน เครื่อ งราช อิสริยาภรณ               

ชั้นสายสะพายและชั้นต่ํากวาสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ 

๑.๖ ควบคุม กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
๑.๗ ควบคุม กํากับดูแล จัดทําฐานขอมูลประวัติ ก.พ. ๗ แฟมประวัติขาราชการ และ

เอกสารหลักฐานประวัติขาราชการเพ่ิมเติมจากการสแกนเอกสาร และจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูลตามรูปแบบ
ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๑.๘ ใหคําปรึกษาท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
๑.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. นางสาวบุญศรี  ทองผองสวัสดิ์ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

๒.๒ ปรับปรุง แกไขขอมูลขาราชการบําเหน็จบํานาญ และฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
ของกรมบัญชีกลาง เฉพาะสวนกลาง 

๒.3 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และแกไขขอมูลในระบบเก่ียวกับการขอบําเหน็จ     
คํ้าประกันของขาราชการบํานาญและลูกจางประจํารายเดือน 

๒.๔ จัดทํารายงานแผน - ผล IDP ของกลุมทะเบียนฯ 
๒.๕ ใหขอมูล และจัดทํารายละเอียดงานท่ีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของกลุม

ทะเบียนฯ 
๒.๖ จัดทําขอมูลสถิติของขาราชการบําเหน็จบํานาญตามท่ีหนวยงานภายในและ

ภายนอกรองขอ 
๒.๗ ปรับปรุงขอมูลของผูบริหารผูอํานวยการกอง/สํานัก ใหกับกรมประชาสัมพันธ 
๒.๘ กํากับ ดูแล การดําเนินงานผูเกษียณอายุราชการประจําป 
๒.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3. นางสาวสุฤดี... 
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๓. นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปน  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ ดําเนินการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ/บําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จตกทอด/รับเงินเพ่ิม 
กรณีลูกจางประจํา เกษียณ ลาออก ตาย และผูรับบําเหน็จรายเดือน ตาย เฉพาะสวนกลาง (รวมศูนย/สถานี) 

๓.๒ ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
๓.๓ โควตาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
๓.๔ จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ท่ีเกษียณอายุราชการ 
๓.๕ จัดทําและสงโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนใหสวนกลางและสวนภูมิภาค และแจงรายชื่อ

พรอมอัตราเงินเดือนขาราชการท่ีไปปฏิบัติราชการนอกกรมปศุสัตว เพ่ือไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนท่ีหนวยงานนั้น  ๆ
๓.๖ ตรวจสอบรับรองคุณวุฒิโรงเรียนสัตวแพทยกรมปศุสัตว 
๓.๗ ดําเนินการจัดทําของท่ีระลึกผูเกษียณอายุราชการประจําป 
๓.๘ ใหขอมูล และจัดทํารายละเอียดงานท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายในของกลุมทะเบียนฯ 
๓.๙ ตัวชี้วัดของกลุมทะเบียนฯ และกองการเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๓.๑๐ ใหบริการขอมูลขาวสารของ กสจ. รับสมัครสมาชิกใหม และถอนเงินคืนใหแก

สมาชิกท่ีพนจากการรับราชการ 
๓.๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน เปนคณะทํางานรวมจัดงานพิธีมอบ

ของท่ีระลึกผูเกษียณอายุราชการของกระทรวงฯ การสงชื่อเทพีคูหาบเงินในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด-    
พระนังคัลแรกนาขวัญ และการคัดเลือกคูเคียงพระยาแรกนา ฯลฯ 

๔. นางสาวช่ืนกมล มงคลศิลป  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๔.๑ ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ํากวา-
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของขาราชการ และลูกจางประจํา 

๔.๒ ดําเนินการใหขาราชการเขาเฝาฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย 
๔.๓ จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา และ

จายประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
๔.๔ สงเครื่องราชอิสริยาภรณของ ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ กรณี

เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับชั้นท่ีสูงกวา คืนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔.๕ ปรับปรุงฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ  (Mendel) และโปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม (DPIS) และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 
๔.๖ ดําเนินการขอยืม - การสงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมชั่วคราว) 
๔.๗ ตรวจสอบประวัติเพ่ือเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๔.๘ ดําเนินการจายภาพถายพระราชทาน 
๔.๙ จัดทําบัญชีเซ็นรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
๔.๑๐ ดําเนินการรับคืนและตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ท่ีสงคืนมายังกรมปศุสัตว 
๔.๑๑ แจงเวียนหนังสือเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๔.๑๒ ดําเนินการเก่ียวกับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
๔.๑๓ ตรวจสอบ ขอแกไข การขอถอนรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๔.๑๔ ตัวชี้วัดของกลุมทะเบียนฯ ท่ีรับผิดชอบ 

4.15 ปฏิบัติงาน... 



- ๒๑ - 

๔.๑๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีลาเกิน
อํานาจ ผอ./อปส. เสนอกรม/กระทรวงฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

๕. นางสาวภารวี  โพธิ์ทอง  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๕.๑ ตรวจสอบ และบันทึกคําสั่งในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
๕.๒ ติดตาม และจัดเก็บรวบรวมคําสั่งกรมและกระทรวง เก่ียวกับการเลื่อน, ยาย,บรรจุ 

และแตงตั้งขาราชการ 
๕.๓ ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข บริหารจัดการฐานขอมูล และใหขอมูลการใชงาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
๕.๔ ตัวชี้วัดของกลุมทะเบียนฯ ท่ีรับผิดชอบ 
๕.๕ จัดทําขอมูลขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนฯ 

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

๕.๖ ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอมูล และนําเสนอขอมูลตอ อ.ก.พ. 
กรมฯ และกระทรวงฯ เก่ียวกับวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุน
หมุนเวียนฯ ท่ีเกษียณอายุราชการประจําป 

๕.๗ บันทึกขอมูลการพนจากราชการ (เกษียณ) ของขาราชการและลูกจางประจํา      
ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

๕.๘ จัดทําประกาศผูเกษียณอายุราชการประจําป 
๕.๙ จัดทําขอมูลสถิติงานทรัพยากรบุคลตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานรองขอ 
๕.๑๐ จัดทําคําขอเงินงบประมาณรายจายประจําป และเงินงบประมาณเหลือจาย 
๕.๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก โควตาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

6. นางสาวรภีรลักษณ กิจฉวีธนกุล ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 บันทึก ก.พ.7 กรณีขาราชการขอเพ่ิมเติมวุฒิการศึกษา ฝกอบรมแจงสํานักงาน 
ก.พ./ กลุมสรรหาฯ เก็บเอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 และบันทึกในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

6.๒ บันทึก ก.พ.7 ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ เสียชีวิต แจงสํานักงาน ก.พ./กลุม
สรรหาฯ/กลุมสวัสดิการฯ/กองคลัง/กรมฯ ลงระบบ DPIS พรอมจัดสงแฟมใหหนวยงานท่ีขอ 

6.๓ บันทึก ก.พ.๗ คําสั่งพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการท่ีบรรจุใหม และเก็บ
เอกสารในแฟมประวัติ ก.พ.๗ 

6.๔ จัดเก็บหนังสือรับรองทวีคูณ/ตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตก
ทอด และหนังสือแสดงเจตนาผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย และจัดเก็บเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 

6.๕ บันทึกแกไข เปลี่ยนแปลง คํานําหนาชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล/เพ่ิมเติมชื่อคูสมรส ในแฟม
ประวัติ ก.พ.7 และในระบบ DPIS ของขาราชการและขาราชการบํานาญ แจงสํานักงาน ก.พ./กลุมสรรหาฯ/
กลุมสวัสดิการฯ/เครื่องราชฯ/รักษาพยาบาล 

6.๖ ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
6.๗ ศึกษา รวบรวม และจัดทํารายละเอียดการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในของกลุมทะเบียนฯ และกองการเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
6.๘ ปฏบิัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวพอตา... 
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7. นางสาวพอตา ทองดารา  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑ บันทึกประวัติ ก.พ.7 และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
(SEIS) กรณีเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัล ขาราชการสวนกลาง (ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน) ปละ 2 รอบ 

7.๒ ควบคุมทะเบียน และตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับ
หรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 

7.๓ รวบรวมวันลาของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และเพ่ือใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
(ตรวจสอบลาเกิน และขาดราชการ) 

7.๔ จัดเก็บรวบรวมวันลาของขาราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค หลังสิ้น
ปงบประมาณ บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกลงแฟมประวัติขาราชการ 

7.๕ ควบคุม และดูแลความเรียบรอยของหองทะเบียนประวัติขาราชการ และเอกสาร
ตางๆ ของงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ 

7.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. นางอรเยาว รักสนอง  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 บันทึกขอมูล/ตรวจสอบขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐประเภทขาราชการและ
ลูกจางประจํา “โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล” ลงในฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง และโอน
ฐานขอมูลใหหนวยเบิกจายจริง (กรณีท่ีไมไดอยูในสวนกลาง) 

8.๒ บันทึกขอมูล/ตรวจสอบขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐประเภทผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
“โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล” ลงในฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง 

8.๓ บันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
ขาราชการบรรจุใหม/บรรจุกลับ/ใหโอน/รับโอน/ลาออก/ไลออก (ขอมูลบุคคล/ดํารงตําแหนง/เงินเดือน/วุฒิ
การศึกษาของขาราชการบรรจุใหม) และสแกนรูปภาพและเอกสารหลักฐานตางๆ 

8.๔ บันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 
ขาราชการบรรจุใหม/บรรจุกลับ/รับโอน (จัดเตรียมขอมูลบุคคล/จัดทําขอมูลผูใชงานเจาของประวัติ/ดํารง
ตําแหนง/เงินเดือน/บันทึกบุคคลในครอบครัว/วุฒิการศึกษาของขาราชการบรรจุใหม) และสแกนรูปภาพและ
เอกสารหลักฐานตางๆ 

8.๕ บันทึกคําสั่ง กระทรวงฯระดับผูบริหารในระบบ SEIS 
8.๖ จัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอให 

- ปลดล็อกสิทธิ์สวัสดิการ การรักษาพยาบาลประวัติบุคลากรภาครัฐขาราชการ/ผูรับ
เบี้ยหวัดบํานาญ 

- ขอยายหนวยนายทะเบียนใหตรงกับหนวยเบิก ของผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
- ขอคืนสิทธิจากหนวยงานอ่ืน มาเพ่ือใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ

พลเรือนสามัญ (กรมบัญชีกลาง) 
8.7 จัดทําและตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ขาราชการ

และขาราชการบํานาญ  
8.8 จัดทําและตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ

ถึงแกความตาย 
 

8.9 ตรวจสอบ... 
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8.9 ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
8.10 ตรวจสอบและจัดทําหนังสือสงแฟมประวัติ ก.พ.7 ใหหนวยงานท่ีทําหนังสือขอ

ยืมแฟมประวัติ ก.พ.7 เพ่ือใชคิดบําเหน็จบํานาญ (เกษียณ) และขาราชการท่ีใหโอนไปตางหนวยงาน 
8.11 จัดทําแผน ก.พ.7 และแฟมประวัติ ก.พ.7 (สีเหลือง) เพ่ือเก็บรวบรวมหลักฐาน 

สําหรับขาราชการบรรจุใหม รับโอนมาและบรรจุกลับ 
8.๑๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และแกไขขอมูลในระบบเก่ียวกับการขอบําเหน็จ    

คํ้าประกันของขาราชการบํานาญและลูกจางประจํารายเดือน 
8.๑๓ ตรวจสอบขอมูล กบข. ใหกับหนวยงาน 
8.14 ดําเนินการถอนเงินจาก กบข. ของขาราชการท่ีลาออกจากราชการ (อายุราชการ

ไมถึง 10 ป) และขาราชการท่ีโอนไปรับราชการในสวนทองถ่ิน 
8.15 ดําเนินการแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม 
8.16 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙. นางสาวกนกพร รุงฟา  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๙.๑ บันทึกฐานขอมูลประวัติพนักงานราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 

๙.๒ บันทึกขอมูลขอเพ่ิมเติมวุฒิการศึกษา การฝกอบรม ของพนักงานราชการ ในระบบ DPIS 
๙.๓ บันทึกแกไข เปลี่ยนแปลง คํานําหนาชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล/เพ่ิมเติมชื่อคูสมรส ใน

ระบบ DPIS ของพนักงานราชการ 
๙.๔ ตรวจสอบสัญญาจางและการตอสัญญา/เปลี่ยนตําแหนง/เปลี่ยนกรอบ การเพ่ิมและ

การตัดโอนตําแหนง/ลาออก/ตาย ในระบบ DPIS ของพนักงานราชการ 
๙.๕ ตรวจสอบ/บันทึก ก.พ.7 เรื่องขอลาออกจากราชการของขาราชการ พรอมจัดสง

แฟมใหหนวยงานท่ีรองขอ 
๙.๖ จัดเก็บหนังสือรับรองทวีคูณ/ตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

และหนังสือแสดงเจตนาผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย และจัดเก็บเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 
๙.๗ บันทึก ก.พ.7 คําสั่งเลื่อนเงินเดือน/เลื่อน/ยาย ระดับของผูบริหาร 
๙.๘ บันทึก ก.พ.7 คําสั่งตางๆ ในสวนภูมิภาค 
๙.๙ ติดตาม รวบรวมสําเนาคําสั่ง และบันทึกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และโควตา

พิเศษของสวนภูมิภาค เขต 3 และเขต 4 ในแฟม ก.พ.7 และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการ
อิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

๙.๑๐ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ และเอกสารสําคัญในแฟมประวัติของขาราชการ 
๙.๑๑ ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
๙.๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

10. นางสาวธัญวลัย... 
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10. นางสาวธัญวลัย ศิลาดํา  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1 ศึกษาระเบียบ และดําเนินการเก่ียวกับการลาไปทัศนศึกษาตางประเทศของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

10.2 ศึกษาระเบียบ และดําเนินการตรวจสอบ/บันทึก/เสนอเรื่องการลาปวย ลากิจ ลา
พักผอนของผูบริหาร ผอ.สํานัก/กอง และหัวหนาหนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และ
เก็บเอกสารเก่ียวกับใบเซ็นชื่อของขาราชการท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีหนวยงานอ่ืน (กษ.) 

10.3 ตรวจสอบความถูกตอง/รวบรวมเอกสารหลักฐานและแกไข วัน เดือน ปเกิด กรณี
ขาราชการและลูกจางประจําบันทึก ก.พ.7 ผิดพลาด จัดทําหนังสือเสนอใหกับสํานักงาน ก.พ. และรอให 
สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ พรอมท้ังบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน ก.พ. 7 เปลี่ยนแปลงขอมูลในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 
และเก็บเอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 

๑0.๔ บันทึก ก.พ.7 คําสั่งการลาศึกษา/ขยายการลาศึกษา/เดินทางไปตางประเทศเพ่ือ
ฝกอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานวิจัย รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
หลังจากจบการศึกษา เก็บเอกสารเขาแฟมประวัติ ก.พ.7 และระบบ SEIS 

๑0.๕ ติดตาม รวบรวมสําเนาคําสั่ง และบันทึกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และ
โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต ๗ เขต ๘ และเขต 9 ใน ก.พ.7 และระบบ SEIS 

๑0.๖ ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
๑0.๗ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ และเอกสารสําคัญในแฟมประวัติของขาราชการ 
๑0.๘ คัดรายละเอียดและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประวัติขาราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทําการ

สแกนเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูลตามรูปแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
10.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. นางสาวกนกวรรณ... 
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๑1. นางสาวกนกวรรณ หวยกําปง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑1.๑ ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย ของ
พนักงานราชการ 

๑1.๒ จายเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา และ
จายประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณของ ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 

๑1.๓ ดําเนินการสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ กรณี เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ ไดรับชั้นท่ีสูงกวา 

๑1.๔ จัดพิมพประวัติเพ่ือเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๑1.5 ดําเนินการยืม - สงคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ (ยืมชั่วคราว) 
๑1.๖ จัดทําหนังสือติดตามเครื่องราชอิสริยาภรณ  กรณี  โอน ลาออก เสียชีวิต

เกษียณอายุราชการ  
๑1.7 ตรวจแฟมและบันทึกประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณี โอน ลาออก เสียชีวิต

เกษียณอายุราชการ 
๑1.๘ ดําเนินการเก่ียวกับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
๑1.๙ ดําเนินการแจงเวียนหนังสือเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๑ 1 .๑ ๐  ป รั บ ป รุ งแ ก ไข ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ เค รื่ อ งร าช อิ ส ริ ย าภ รณ  ใน ระ บ บ

เครื่องราชอิสริยาภรณ (Medal) โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และโปรแกรม
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

๑1.๑๑ ดําเนินการจายภาพถายพระราชทานเฉพาะชั้นสายสะพาย 
๑1.๑๒ ตรวจสอบ ขอแกไข จากราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๑1.๑๓ บันทึกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ ในแฟมประวัติ ก.พ. 
๑1.๑4 คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ และเอกสารสําคัญในแฟมประวัติของขาราชการ 
๑1.15 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน เปนคณะทํางานพิธีมอบของท่ีระลึก

ผูเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว และของกระทรวงฯ 

๑2. นายภูมิพัฒน โนทัย  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  

12.๑ จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  
- ขาราชการ, ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางผูรับบําเหน็จรายเดือน และ

พนักงานราชการ (ยกเวน สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด แตไมรวมสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) 
- บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน 
- บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ สําหรับใชประกอบการเบิกจายตรง      

คารักษาพยาบาล ประเภทผูปวยนอกของบุคคลในครอบครัวของขาราชการ 
12.2 จัดทําประวัติ ก.พ. ๗ เก็บเอกสารลายพิมพนิ้วมือของขาราชการบรรจุใหม และ

หนังสือบําเหน็จตกทอด 
12.3 คัดสําเนา ก.พ. ๗ ของขาราชการ และเอกสารสําคัญในแฟมประวัติของขาราชการ 
12.4 ติดตาม รวบรวมสําเนาคําสั่ง และบันทึกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และ

โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 5 และเขต ๖ ใน ก.พ.7 และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการ
อิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

 
12.5 ตรวจสอบ... 
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12.5 ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
12.6 บันทึกประวัติ ก.พ.7 คําสั่งพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบรรจุใหม 

และเก็บเอกสารในแฟมประวัติ ก.พ.7 
๑2.๗ ตรวจสอบและเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูไดรับบําเหน็จตกทอด และหนังสือ

เงินชวยพิเศษฯ 
๑2.๘ ตรวจสอบสวัสดิการเงินกู (กบข.) สวัสดิการเงินกูแบบไมมีเงินฝาก (กรม - ธนาคารกรุงไทย) 
๑2.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1๓. นางสาวรัตติกาล ทะนิวทอง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๓.๑ บันทึกคําสั่งกรมปศุสัตวและคําสั่งจังหวัดลงในแฟมประวัติ ก.พ.7 ของขาราชการ 
และในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) เชน เลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
(สวนกลางและสวนภูมิภาค)/เลื่อนระดับ คําสั่งยาย/แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน/ใหขาราชการ
รักษาการในตําแหนง/ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจํา-
ตําแหนง/ใหขาราชการไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว/ใหขาราชการไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร) และ
คําสั่งยกเลิกและคําสั่งแกไขคําสั่งตางๆ (สวนกลางและสวนภูมิภาค) 

๑๓.๒ คัดสําเนา ก.พ.7 ของขาราชการ และเอกสารสําคัญในแฟมประวัติของขาราชการ 
1๓.3 ตรวจสอบแบบประเมินบุคคลเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับหรือเพ่ือขอเงินประจําตําแหนง 
๑๓ .๔  ตรวจสอบสวัสดิ การ เงิน กู  (กบข .) สวั สดิ การเงิน กู แบบ ไม มี เงินฝาก              

(กรม - ธนาคารอาคารสงเคราะห) 
๑๓.๕ ตรวจสอบและเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูไดรับบําเหน็จตกทอด และหนังสือ

เงินชวยพิเศษฯ 
๑๓.๖ ติดตาม รวบรวมสําเนาคําสั่ง และบันทึกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และ

โควตาพิเศษของสวนภูมิภาค เขต 1 และเขต 2 ใน ก.พ.7 และโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติขาราชการ
อิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

๑๓.๗ ศึกษาระเบียบ และจัดทําหนังสือเก่ียวกับการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบ
พิธีฮัจย การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร การลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร และการลา
เขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

๑๓.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. นางสาวแพรวพราว... 



- ๒๗ - 

๑๔. นางสาวแพรวพราว มายะนันท  ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๔.1 ศึกษารายละเอียด ทําความเขาใจ ใหขอมูลในการใชงานระบบ และปรับแกไข
รายละเอียดขอมูล และบันทึกคําสั่ง ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

๑๔.๒ ดําเนินการปรับปรุงระบบงานเวอรชั่นใหมลาสุด (Update version) ท่ีมีการ
ปรับปรุงจากสํานักงาน ก.พ. และดําเนินการสํารองขอมูล (Backup) ของฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวใน
ระบบ DPIS 

๑๔.๓ รวบรวม และติดตาม คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการสวนกลาง 
๑๔.๔ ดําเนินการรับ - ถายโอนขอมูลระหวางหนวยงานในระบบ DPIS 
๑๔.๕ ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการใน

ระบบ DPIS 
๑๔.๖ บันทึกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการท้ังหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน

ภูมิภาค ปงบประมาณละ 2 รอบ ในระบบ DPIS 
๑๔.๗ จัดทําขอมูลสถิติของขาราชการตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานรองขอ 
๑๔.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๕. นางสาวพัชรินทร สุขนุม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๕.1 บันทึกประวัติและความเคลื่อนไหวของลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุน
หมุนเวียนใน ก.พ.7 

๑๕.๒ ปรับปรุงขอมูล เปลี่ยนแปลง แกไขคํานําหนาชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล และวัน เดือน ปเกิด 
เพ่ิมวุฒิการศึกษา เกษียณ เสียชีวิต ลาออกของลูกจางประจํา และลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียน ในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม (DPIS) 

๑๕.๓ ใหขอมูล บริการขอมูลประวัติ คัดสําเนาประวัติลูกจางประจํา และลูกจางประจํา
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

๑๕.๔ จัดเก็บรวบรวมขอมูล และรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของกลุม
ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 

๑๕.๕ บันทึกและรับ - สงงานหนังสือของกลุมทะเบียนฯ 
๑๕.๖ จัดเก็บรวบรวมคําสั่งของขาราชการ เลื่อนเงินเดือน/แกไข/เพ่ิมเติม รอบการ

ประเมินวันท่ี 1 เม.ย. และวันท่ี 1 ต.ค. ของทุกปงบประมาณ ในสวนภูมิภาคเขาโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร
ท้ังระบบของกรมปศุสัตว ในสวนงานกลุมทะเบียนฯ 

๑๕.๗ คัดรายละเอียดและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประวัติขาราชการเพ่ิมเติม เพ่ือทําการ
สแกนเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูลตามรูปแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๑๕.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 

กลุมสวัสดิการ... 
 



- ๒๘ - 

กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
 ๑. นางปยะนาถ พุมดวง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบั ติ งานในฐานะหั วหน ากลุ มสวัสดิการและเจาหน า ท่ี สัม พันธ  มีหน า ท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแลและปฏิบัติงานเก่ียวกับดานสวัสดิการภายในกรมปศุสัตวในรูปแบบตาง ๆ 
นอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดใหตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนและความพึงพอใจของขาราชการ ลูกจาง 
และเจาหนาท่ีทุกคน ดังนี้ 

๑.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
๑.๒ การเคหะสงเคราะห (โครงการสวัสดิการเพ่ือท่ีอยูอาศัย) 
๑.๓ การจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว และสวัสดิการเชิงธุรกิจ เชน โครงการ

รานอาหารสวัสดิการกรมปศุสัตว โครงการสวัสดิการรานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว โครงการสวัสดิการ 
เชิงธุรกิจ โครงการจําหนายสินคาเพ่ือสวัสดิการกรมปศุสัตว โครงการรานจําหนายสินคาท่ีระลึก (DLD Shop) 

๑.๔ โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
๑.๕ สวัสดิการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
๑.๖ กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 
๑.๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

- การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและโครงการเครือขายการมีสวนรวมการ

ดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ของกรมปศุสัตว 
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานดวยกิจกรรม ๕ส 
- ตัวชี้วัด/ ความเสี่ยง/ การควบคุมภายใน 
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานดวยกิจกรรม ๕ส 
- โครงการจิตอาสากองการเจาหนาท่ี 

  ๒. นางวันเพ็ญ เอกชน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 ปฏิบัติ งานดานสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว ในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ี 
ทางราชการจัดใหตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนและความพึงพอใจของขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาท่ี
ทุกคน พรอมสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ดังนี้ 

๒.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
 - ศึกษาระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 

- จัดทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามสั่งจายและประสานงานกับ
ธนาคาร/สหกรณออมทรัพยฯ เก่ียวกับการเบิกจายเงินใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง 

- ตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เพ่ือ
สงใหกองคลังจัดทําบัญชี 

- รับผิดชอบ ดูแล การเงินและบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
๒.๒ งานสวัสดิการ 
  - ศึกษาระเบียบเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว และสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

- ตรวจสอบเอกสารของกองทุนสวัสดิการฯ เพ่ือสงใหกองคลังจัดทําบัญชี 
- โครงการสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
- โครงการจําหนายสินคาเพ่ือสวัสดิการกรมปศุสัตว 

 
 

- โครงการ... 



- ๒๙ - 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
- สวัสดิการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบใน ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต 
- จัดทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามสั่งจายและประสานงานกับ

ธนาคาร/สหกรณออมทรัพยฯ เก่ียวกับการเบิกจายเงินใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง 
- รับผิดชอบ ดูแล การเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการฯ 
- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 

๒.๓ การบริหารทรัพยากรบคุคล (HR scorecard)  
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว และโครงการเครือขายการมี

สวนรวมการดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต กรมปศุสัตว 
๒.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

- ความเสมอภาคระหวางหญิง – ชาย/ คนพิการ/ ผูสูงอายุ 
- โครงการ HR Clinic (เพ่ือนชวยเพ่ือน) 
- ตัวชี้วัด/ ความเสี่ยง/ การควบคุมภายใน 

๓.                 - วาง -         ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
3.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
 - ศึกษาระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 

- การแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหฯ  
- บันทึกการชําระเงินของสมาชิกขาราชการบํานาญ บําเหน็จรายเดือน และ 

ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสงใหแกสมาชิก  
- จัดทําทะเบียนรายชื่ อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห  และฐานขอมูลการ 

หักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีบํานาญ และบาํเหน็จรายเดือน ใหถูกตอง เปนปจจุบัน และแจงใหกองคลังทราบ 
3.๒ งานสวัสดิการ 
   - ศึกษาระเบียบเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว 

- แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ของสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว ใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- โครงการรานจําหนายสินคาท่ีระลึก (DLD Shop)  
- ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตาง ๆ 
- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 

3.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) 
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานดวยกิจกรรม ๕ส 

3.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 
- โครงการจิตอาสากองการเจาหนาท่ี 
- การพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
- การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกองการเจาหนาท่ี 
- สํารวจความผูกพันของขาราชการท่ีมีตอองคกร 
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ ติดตาม และประเมินผลการจัดสวัสดิการภายใน

กรมปศุสัตว 
 

 
4. นางมัสยา... 
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๔. นางมัสยา พันหนองโพน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล และงานบริการท่ัวไป 

เพ่ือใหการดําเนินงานไดผล ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด และดําเนินงานดานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
ดังนี้ 

๔.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
- ออกประกาศฌาปนกิจสงเคราะหใหแกสมาชิกทราบ 
- ตรวจสอบหลักฐานและจายเงินสงเคราะหศพใหแกทายาทหรือผู มีสิทธ ิ

รับเงิน กรณีสมาชิกถึงแกเสียชีวิต 
- การสํารองฐานขอมูลสมาชิกฌาปนกิจเพ่ือไมใหขอมูลเกิดความเสียหาย ขอมูล

สมาชิกเปนปจจุบัน และเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก เชน เปลี่ยนผูรับเงินสงเคราะห เปลี่ยนชื่อ-สกุล  
    - รายงานจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนและลดลง นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองคกรวิชาชีพ ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีอยูภายใตการกํากับของรัฐ  

๔.๒ งานสวัสดิการ 
- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 

๔.๓ งานธุรการ 
- ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจาง ของกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว  

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ 
๔.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- โครงการประกันอุบัติเหตุกลุม/ ประกันอัคคีภัย/ ประกันชีวิต รับผิดชอบในการ
จัดทําขอมูลขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ใหเปนปจจุบัน จัดสงขอมูลใหกับบริษัทประกัน รวมท้ังเปนผู
ประสานงานระหวางบริษัทประกันกับเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว  

๕. นางสาวเสาวคนธ สรอยทอง ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานดานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว งานธุรการ และงานบริการท่ัวไป ดังนี้ 

๕.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
- จัดทําและดูแลฐานขอมูลการหักเงินคาสงเคราะหศพจากบัญชีเงินเดือน

คาจาง และคาตอบแทน ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียน และ
จัดสงใหกองคลัง 

- ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีหักจากบัญชีเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน และจัดสงใหสมาชิกแยกตามหนวยงานตนสังกัด 

๕.๒ งานสวัสดิการ 
- จัดทําสัญญาเชารานอาหารสวัสดิการ/รานจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว/

บริษัททําความสะอาด 
- ดูแลรานคาใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด พรอม

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ รวมท้ังแจงใหกลุมกอสรางฯ ทราบและซอมแซม กรณีมีวัสดุอุปกรณชํารุดเสียหาย 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิการ เชน คาบํารุงรักษา 

พ้ืนท่ี เงินบริจาคโครงการจําหนายสินคาเพ่ือสวัสดิการกรมปศุสัตว เปนตน 
- จัดเก็บเงินคาไฟฟา-น้ําประปา จากรานคา/รานผลิตภัณฑ และนําสง 

กองคลัง สมทบเปนคาสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 
 

5.3 งานธุรการ... 

http://person.dld.go.th/2557/welfare_person_data/65/2125_25641215(2).pdf
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๕.๓ งานธุรการ 
- ตรวจสอบและทําการเบิกวัสดุอุปกรณสํานักงานของกลุม 

๕.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานดานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว งานธุรการ และงานบริการท่ัวไป ดังนี้ 

๖.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
- การรับสมัครสมาชิกใหม ตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวน เสนอเวียน

คณะกรรมการรับเขาเปนสมาชิก ออกประกาศรับสมัครสมาชิกใหม พรอมแจงใหสมาชิกทราบ 
- คัดออก ตรวจสอบสมาชิกท่ีมียอดคางชําระจํานวนมาก มีการทวงหนี้ตามระเบียบ 

3 ครั้ง เสนอเวียนคณะกรรมการคัดออก ออกประกาศ และแจงใหสมาชิกทราบ  
- ลาออก ตรวจสอบใบลาออก การคางชําระคาสงเคราะห และลดยอดสมาชิกลง 
- รับชําระเงินสงเคราะหศพ  
- โดยวิธีเงินสด ออกใบเสร็จรับเงินใหสมาชิก 
- เงินโอน ตรวจสอบหลักฐานการโอนใหถูกตอง บันทึกการชําระเงินของสมาชิก 

ออกใบเสร็จรับเงินใหสมาชิก 
- ธนาณัติ ตรวจสอบธนาณัติใหถูกตอง เสนอเหรัญญิกลงนาม เพ่ือมอบอํานาจให

ผูชวยเหรัญญิกไปข้ึนเงินท่ีไปรษณีย นําเงินฝากธนาคาร ออกใบเสร็จรับเงินใหสมาชิก 
- จัดทํารายละเอียดรายงานให เหรัญ ญิกทราบ รวมท้ังจัดทําทะเบียนคุม 

การเก็บเงินตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบ 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว  
- ตรวจสอบและติดตามการชํ าระเงินค าสงเคราะห ศพของสมาชิกและ 

แจงยอดคางชําระใหสมาชิกทราบ 
๖.๒ งานสวัสดิการ 

- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 
๖.๓ งานธุรการ 

- ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือ 

๖.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
- คณะทํางานประชาสัมพันธกองการเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. นางสาวพิชามญชุ... 
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๗. นางสาวพิชามญชุ ตั้งอัมพรไพศาล ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานสวัสดิการภายในกรมปศุสัตวในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดให 

งานดานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว และงานบริการท่ัวไป ดังนี้ 
๗.๑ งานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 

- รับชําระเงินสงเคราะหศพ โดยวิธีเงินสด และออกใบเสร็จรับเงิน พรอมจัดสง
ใหแกสมาชิก 

๗.๒ งานสวัสดิการ 
- กิจกรรมสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสามัคคี 

๗.๓ การบริหารทรัพยากรบคุคล (HR scorecard)  
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานดวยกิจกรรม ๕ส 
- ปรับปรุงคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรม ๕ส สวนกลาง และในสวนภูมิภาค 
- จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม ๕ส ของกรมปศุสัตว ประจําป (HR Scorecard) 
- ดําเนินการจัดประชุมชุดคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรม ๕ส และชุดตัวแทนคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม ๕ส 
- จัดทําคูมือปฏิบัติกิจกรรม ๕ส 
- จัดทําแผนการดําเนินงานออกตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

๕ส สวนกลาง 
- จัดทําขอมูลการใหคะแนนหนวยงานสวนกลาง (แบบฟอรม รวบรวมคะแนน 

นําเสนอภาพการออกตรวจ) เพ่ือสรุปผลการตัดสินและประกาศผล 
- จัดทํารายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม ๕ส กรม

ปศุสัตว สวนกลาง (ขอเสนอแนะในการปรับปรุง และตนแบบท่ีดี) ของหนวยงานสวนกลาง 
- จัดทํารางวัลการประกวด เชน ใบประกาศนียบัตร โลรางวัล เปนตน และติดตอ

ประสานงานหนวยงานในการสงชื่อขอเขารับรางวัล 
- รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือสรุปรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป 
- ประมวลภาพการดําเนินกิจกรรม ๕ส ของหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

๗.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 
- ตรวจสอบผูมีสิทธิเขารวมโครงการสวัสดิการเพ่ือท่ีอยูอาศัย และออกหนังสือ

รับรองเงินเดือนการผานสิทธิ 
- จัดทําและรายงานแผนและผลการดําเนินงานของกลุม และโครงการตาง ๆ 
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป (Annual Report) ของกลุมสวัสดิการฯ 
- จัดทํารายงานการรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
- คณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูลในภาครัฐกองการเจาหนาท่ี 
- คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 
- คณะทํางาน 5ส กองการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 

กลุมพัฒนาบุคลากร... 
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กลุมพัฒนาบุคลากร 

 1. นายไตรเทพ ณรงคอินทร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา เสนอแนะทิศทาง กลยุทธภารกิจ การพัฒนาบุคลากรของ
กรมปศุสัตว  

1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคนิควิธีการและรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนา
บุคลากร โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.3 พัฒนา ปรับปรุง ขอเสนอ แนวทางหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว 
ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.4 กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินงานและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังดานการศึกษาเพ่ิมเติมการฝกอบรม ทุนตางๆ และการพัฒนาอ่ืนๆ  

1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นางสาวธัญนันท สินชัย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคนิควิธีการและรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนา
บุคลากร โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.2 ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2.3 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว เชน  
     (1) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ของสํานักงาน ก.พ.  
     (2) หลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา/กระทรวงยุติธรรม/ กระทรวงมหาดไทย/ 

วปอ. และอ่ืนๆ 
2.4 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร Future 

Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ และการพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 
2.5 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของรัฐบาล 

(สํานักงาน ก.พ.) 
2.6 ดําเนินการเก่ียวกับกรอบสั่งสมประสบการณสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ 
2.7  ดําเนินการเก่ียวกับตัวชี้วัดของผูบริหาร “ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชา” และการติดตาม ประเมินผลดําเนินการตามตัวชี้วัด 
2.8 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการองคความรู เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเกิดการ

เรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

3. นางสาวณิชกานต... 
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 3. นางสาวณิชกานต วิศิษฐวาณิชย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคนิควิธีการและรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนา
บุคลากร โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.2. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3.3. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว เชน  
      (1) นักบรหิารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นบส.กษ) 
      (2) นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง (นบส.) 
      (3) นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง (นบก.) 
      (4) นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน (นบต.) 
      (5) หลักสูตรเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงเกษตรและสหกรณ 
3.4. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร Future 

Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ และการพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 
3.5. ดําเนินการเก่ียวกับกรอบสั่งสมประสบการณสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
3.6. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการองคความรู เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเกิด

การเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
3.7. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี 
3.8. ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลขอมูลทางสถิติดานการพัฒนาบุคลากร

ของกรมปศุสัตว 
3.9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นางสาวณิชนันทน เนยีนสันเทียะ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคนิควิธีการและรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนา
บุคลากร โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.2 ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ    
กรมปศุสัตว เพ่ือการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

4.3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร Future 
Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการบรรจุใหม และ
การพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 

4.4 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกําลังคนคุณภาพ เชน Hipps/New Wave/Ideal/นปร. อ่ืน  ๆ
4.5 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของหนวยงาน

อ่ืนๆ เชน สวก. เปนตน 
4.6 ดําเนินการเก่ียวกับการขอลาศึกษาตอของขาราชการ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
4.7 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (IDP) 

ของกองการเจาหนาท่ี 
4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5. นางสาวพัชนินทร... 
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5. นางสาวพัชนินทร เดชพันธุ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ชวยราชการในสวนของรองอธิบดี – 

6. นางสาวปณณนารา มีสัตย ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม ผานระบบอิเล็กทรอนิกส      
(e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. 

6.2 ดําเนินการเก่ียวกับการแจงขาวประชาสัมพันธ การอนุมัติบุคคล การรายงานผล
การอบรม การสัมมนาของหนวยงานภารกิจสนับสนุนดานบริหารท่ัวไป ไดแก กองการเจาหนาท่ี กองคลัง     
กองแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

6.3 รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร 
Future Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการบรรจุใหม 
และการพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 

6.4 ดําเนินการเก่ียวกับการขอบันทึกประวัติการฝกอบรมลง ก.พ. 7/ DPIS 
6.5 ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ สารบรรณ และตรวจทานหนังสือราชการ 
6.6 ดําเนินการเก่ียวกับการรายงานแผน-ผลดําเนินการของกลุม 
6.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. นางสาวภัสนันท ญาณสูตร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการท่ัวไป ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
ของสํานักงาน ก.พ. 

7.2 ดําเนินการเก่ียวกับการแจงขาวประชาสัมพันธ การอนุมัติบุคคล การรายงานผล
การอบรม การสัมมนาของหนวยงานภารกิจสนับสนุนดานกฎหมาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก              
สํานักกฎหมาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว กลุมวินัยและเสริมสราง
ระบบคุณธรรม กองการเจาหนาท่ี 

7.3 รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร 
Future Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการบรรจุใหม 
และการพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 

7.4 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ประเมินผลดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา” ของสํานักงานปศุสัตวเขต 1 – 4 

7.5 ดําเนินการเก่ียวการควบคุมอุปกรณ/สื่อ/ประชาสัมพันธการอบรมของกองการเจาหนาท่ี 
7.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

8. นายนัฐพงศ... 
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8. นายนัฐพงศ ประคําทอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 ดําเนินการเก่ียวกับการแจงขาวประชาสัมพันธ การอนุมัติบุคคล การรายงานผล
การอบรม การสัมมนาของหนวยงานภารกิจหลักของกรมปศุสัตว ไดแก สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัด    
โรคสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักเทคโนโลยี      
ชีวภัณฑสัตว สํานักงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว 
กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ สํานักพัฒนาพันธุสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว กองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กองผลิตภัณฑปศุสัตว กองความรวมมือดาน      
การปศุสัตวระหวางประเทศ สํานักงานปศุสัตวเขต 1 – 9 

8.2 ดําเนินการเก่ียวกับขออนุมัติการประกันคุณภาพการฝกอบรม และการรายงานผล
โครงการฝกอบรมของหนวยงานสํานัก/กอง 

8.3 รวมดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปน Smart Officer การพัฒนาหลักสูตร 
Future Skills สําหรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภารกิจ การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการบรรจุใหม 
และการพัฒนาบุคลากรภายในกรมปศุสัตวหลักสูตรอ่ืนๆ 

8.4 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ประเมินผลดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา” ของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 – 9 

8.5 ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมอุปกรณ/สื่อ/ประชาสัมพันธการอบรมของกองการเจาหนาท่ี 
8.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. นางนวภรณ สนศิริ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
9.1 ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ สารบรรณ และตรวจทานหนังสือราชการ 
9.2 ดําเนินการเก่ียวกับการรับ - สง หนังสือ เอกสารของกลุม การแจงเวียนหนังสือ 
9.3 ดําเนินการดานการจัดเตรียมประชุมตางๆ เชน เอกสารรูปเลม อาหาร และอ่ืนๆ 

รวมท้ังประสานงานกับบคุคลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
9.4 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานของกลุม 
9.5 ปฏบิัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวินัย... 
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กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 
1. นายนฤชา แกวอุดมวัชระ  ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม ดังนี้ 

1.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

1.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 

1.4 งานดาน... 
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1.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

1.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย    

2. นายกฤชฐา นาควิจิตร ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

2.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 

(3) ประสานงาน... 
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(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตานการ
ทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

2.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

๓. นายอัครพงษ อินทรศักดิ์  ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

 
 
 
 
 

3.2 งานดาน... 
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3.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏบิัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

3.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
 (2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
 (3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

                       
 

  4. นายสิรภพ... 
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๔. นายสิรภพ เดชพันธุ  ตําแหนงนิติกร   
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
      (1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 
(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

4.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

4.4 งานดาน... 
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4.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

4.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย   

5.               – วาง -                  ตําแหนงนิติกร 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

5.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 

(3) ประสาน... 
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(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน 
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

5.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

6. นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม ตําแหนงนิติกร 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

 
 
 
 
 

6.2 งานดาน... 
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6.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

6.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

6.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
 (3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

 
 

7. นางสาวจารีพร... 
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7. นางสาวจารีพร อินจันทึก ตําแหนงนิติกร 
              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

7.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ 

สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

7.4 งานดาน... 
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7.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

7.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

8. นางสาวอภิสรา สอ้ิงทอง  ตําแหนงนิติกร 
              หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.๑ งานดานการสืบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสืบสวน 

(2) ดําเนินการสอบสวนทางวินัย โดยรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําสํานวนสอบสวน 

(3) ตรวจสํานวนและสรุปความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามกฎหมาย 

(4) จัดทําคําสั่งลงโทษและรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณผลการดําเนินการทางวินัยและเรื่องรองทุกข 

8.๒ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 งานดาน... 
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8.3 งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 (3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

8.4 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

8.5 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
(2) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการดําเนินการ

เก่ียวกับคดีปกครอง 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวน สืบสวนหรือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

9. นางสาวสาวภิา... 



- ๔๘ - 

9. นางสาวสาวิภา  ประทุมสันต  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.๑ งานดานการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(2) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(3) สืบสวนขอเท็จจริงกรณีการฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
(4) ใหความชวยเหลือและคําแนะนําขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาํกรมปศุสัตว  
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามท่ีหัวหนาสวน

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

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทําแผนดานการสงเสริมคุณธรรมและแผนดานการตอตานการทุจริตให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(3) ประสานงาน เรงรัด และกํากับหนวยงานใหดําเนินการตามแผนดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการ
สงเสริมคุณธรรมและดานการตอตานการทุจริต 

(4) รับขอรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการสงเสริมคุณธรรมและการตอตาน
การทุจริต 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานในกรมปศุสัตว
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

9.3 งานดานการจัดการขอรองเรียน มีหนาท่ี ดังนี ้
(1) ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีประจําศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว 
(2) รับขอรองเรียนกรมปศุสัตว พิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแกไขปญหาความเดือดรอน 

(3) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวาจะ
ไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

9.4 งานท่ี... 



- ๔๙ - 

(นายมนัส เทพรักษ) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

 

9.4 งานท่ีไดคําสั่งมอบหมาย มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของกลุมวินัยฯ 
(2) คณะทํางาน 5ส กองการเจาหนาท่ี 
(3) คณะทํางานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

กองการเจาหนาท่ี 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มอบหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี       มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 


