
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี 873 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผู16อํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย)    
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว   
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง    
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ในการวางแผนบริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับแนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
และแกไขปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษท่ีตองใชความรูความชํานาญ
เฉพาะดานควบคุม ปองกัน บําบัดโรคสัตว และพัฒนาสุขภาพสัตว  เพ่ือกําจัดโรคสัตว และโรคติดตอระหวาง
สัตวและคนในสัตว ลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปญหาสุขภาพและโรคระบาดสัตวไดอยางยั่งยืน              
โดยสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

2 บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ี
กําหนด 

3 

 
 
 

 

ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

 
 



   

ข. ดานบริหารงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานักควบคุม ปองกัน และ
บําบัดโรคสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือ
มีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน 
และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ให เ กิดผลสัมฤทธิ์ และเป นประโยชน ต อประชาชน
ผูรับบริการ 

๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ท่ีไดรับ
แตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก 
เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาต ิ

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมี
ความหลากหลาย ท้ังในเชิ งปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาเพ่ือใหเกิดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ

 

๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการ
ผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึน 

 

 
ง. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ี
ตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน

มาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ  ๒ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

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

ระดับท่ีตองการ  ๔ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 

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

 
ระดับท่ีตองการ  3 
ระดับท่ีตองการ  3 
ระดับท่ีตองการ  3 
ระดับท่ีตองการ  3 
ระดับท่ีตองการ  3 
ระดับท่ีตองการ  3 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ  ๔ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 

 
 


