
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการ16เฉพาะดาน (นักวิชาการสัตวบาล) 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดบั16สูง16 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการ 1 6สํานักพัฒนาอาหารสัตว 1 6 ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน 
อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหาในงาน
ตามภารกิจของสํานักฯ ท่ีตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดานวิชาการสัตวบาล ซ่ึงลักษณะหนาท่ี        
ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษในดานการสงเสริมการวิจัยพัฒนาดานอาหารสัตว         
การเพ่ิมผลผลิตพืชอาหารสัตว การสรางและพัฒนาเครือขายเกษตรกรผูผลิตอาหารสัตว เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สนับสนุนและบริการดานอาหารสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักพัฒนาอาหารสัตวสามารถสนับสนุน 
และตอบสนองนโยบาย ทิศทาง และภารกิจของกรมปศุสัตวท้ังในปจจุบัน และอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ แปลงนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร และกลยุทธของกรม 
ปศุสัตว มาสูแผนงาน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ของสํานักพัฒนาอาหารสัตว เ พ่ือใหสามารถบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจของกรมปศุสัตวท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   

 

๒ วางแผนงาน แผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
แผนการดําเนินงานหรือแผนงานตางๆ ดานอาหารสัตว 
เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักพัฒนาอาหารสัตว บรรลุตาม
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ บูรณาการแผนงาน บริหารโครงการขนาดใหญ กิจกรรม และ
ข้ันตอนสําคัญในการดําเนินงานของสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
เพ่ือเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๔ ติดตามและเรงรัดดําเนินโครงการ กิจกรรม และแผนงาน
ตางๆท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยาก ซับซอนมาก 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงานของสํานัก
พัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตวท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
สํานักพัฒนาอาหารสัตว เ พ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ีในสํานักพัฒนาอาหารสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
    

 
 

 

๒ มอบหมาย กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแก ไข ในเรื่องตางๆท่ี เ ก่ียวของกับภารกิจ ท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือ   
มีความซับซอนของประเด็นปญหาซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีสํานักพัฒนา
อาหารสัตวรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

•  

๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน 
และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือความรวมมือหรือบูรณาการงาน
ให เ กิดผลสั มฤทธิ์ และ เป นประโยชนต อประชาชน
ผูรับบริการ 

๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็นขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง 
หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผู มีบทบาทหลัก
ทางดานพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาต ิ

•  



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในสํานักพัฒนา
อาหารสัตว ท่ีมีความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจเพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพและความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ติดตามและประเมินผลของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานัก
และบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

๔ ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหมหรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในการผลิตผลงาน การบริการหรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของสํานักพัฒนา
อาหารสัตว เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจและ
เปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
สํานักพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 



    

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑.  ความรูเรื่องการบริหารจัดการ 
๒.  ความรูเรื่องงานสัตวบาล 
๓.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔.  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  
๒. ทักษะการจัดการขอมูล 
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์
๒. บริการท่ีดี 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 

สมรรถนะทางการบริหาร 
 

๑. สภาวะผูนํา 
๒. วิสัยทัศน 
๓. การวางกลยุทธภาครัฐ 
๔. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
๕. การควบคุมตนเอง 
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 
 
 
 
 



    
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

 ๑.  การมองภาพองครวม 
๒.  การคิดวิเคราะห 
๓.  การดําเนินการเชิงรุก 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 

 
 


