
    

 

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                                                                                                     ตําแหนงเลขท่ี   ๑๗๙ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ)และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูงระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักกฎหมาย16และแผนง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับสูงง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติหนา ท่ี ในฐานะผู อํานวยการสํานักกฎหมาย ในการวางแผน  บริหารจัดการ             

จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และ
แกปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษในดานนิติการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรและภารกิจโดยรวมของกรมปศุสัตว รวมถึงผลสําเร็จตอประเทศและประชาชนโดยรวมในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานติดตามและประเมินผล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบั 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

๑. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 

 

วางแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานเพ่ือกําหนด
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ 

 
บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

 

๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

 

 
 



    

 ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน เ พ่ือเปนแนวทางการปฎิบัติราชการของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบา 

 ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เ พ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบ ในวงกวาง หรือ
มีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

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

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

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

ค. ดานบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมี     
ความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลอง
กับภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และ
ความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ าหน า ท่ี ในบั ง คับบัญชา  เ พ่ื อ ให เ กิดความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ

๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการ
ผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ    
ท่ีดีข้ึน 

 
๔. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน   
ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตวปะห และติดตาม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ   
จํานวนมาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดล (Real 
Time) เพ่ือการติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

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

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานนิติการ 
๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. กฎหมายปกครอง กฎหมายแพงและอาญา ระดับท่ีตองการ ๓   

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

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

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
 

๑.  สภาวะผูนํา ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒.  วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓.  การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔.  ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕.  การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖.  การสอนงานและการมอบหมายงาน 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 

 


