
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๘๐, ๑๗๓๒, ๑๘๐๖, 

16๑๘๗๒, ๑๙๕๓, ๒๐๒๘, ๒๐๙๖, ๒๑๖๔, ๒๒๔๖ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ปศุสัตวเขต 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน    สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ - ๙ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
บริหารงานในฐานะปศุสัตวเขต มีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ   
สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับงานของสํานักงาน
ปศุสัตว เขต ที่รับผิดชอบ  ซึ่ งมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ              
ในการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนางานดานสุขภาพสัตว งานดานมาตรฐาน 
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว และงานดานการสงเสริม
และถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา
และกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตวแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนท่ี      
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของ       
กรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงาน  แผนกลยุทธ แผนยทุธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
และแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือกําหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์สํานักงานปศุสัตวเขต ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ บูรณาการแผนงาน  โครงการขนาดใหญ กิจกรรม         
ดานการปศุสัตวในระดับเขตและจังหวัด รวมกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

 

๓ ติดตาม  เรงรัด  การดําเนินโครงการ  กิจกรรม หรือ         
การดําเนินงานตาง  ๆ  ที่มีความหลากหลาย  และ              
มีความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงาน         
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกรมปศุสัตวท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ข. ดานบริหารงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสํานักงานปศุสัตวเขต 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 ๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไขในเรื่องต า ง  ๆ ที ่ เ กี ่ย ว ข อ ง กับภารกิจ           
ท่ีหลากหลายของสํานักงานปศุสัตวเขต เพ่ือใหงานบรรลุ
ตามภารกิจ แผนกลยุทธ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ  
กรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๓ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา 
และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
โรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุ ง พันธุสัตว 
กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
แกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให  
การดําเนินการเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีกําหนด 
มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือ
มีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต  การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีสํานักงาน    
ปศุสัตว เขตรับผิดชอบ  เ พ่ือ ใหบรรลุ เป าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

๕ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน 
และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือบูรณา
การงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ 

๖ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานตาง  ๆ  ที่ ไดรับ
แตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงาน หรือองคกร
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในฐานะผูมีบทบาทหลัก 
เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาต ิ

๗ ศึกษา คนควาความรูและเทคนิคใหมๆ รวมถึงวิเคราะห
ปญหาและขอบกพรองในการดําเนินการของสํานักงาน   
ปศุสัตวเขตในภาพรวม เพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนา และ   
วางระบบงานอํานวยการ งานบริหารของสํานักงาน       
ปศุสัตวเขตใหมีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน 
และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

๘ ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พื่อสนับสนุน
ใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลัง เจาหนา ท่ีในหนวยงาน         
ท่ีมีความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให   
การปฏิบัติงานของหนวยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด และสอดคลองกับภารกิจและบทบาทหนาท่ี  
ของสํานักงานปศุสัตวเขต 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระร 

วามพึงพอใจ 

 

 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค และบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

๓ ให คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรู  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงาน    
ท่ีปฏิบัติ 

๔ ปรับปรุง  หรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ  หรือกลยุทธ          
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
เจาหนาท่ีในบังคับบัญชาในการผลิตผลงาน การบริการ 
หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน 

 

ง. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน    
ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตาม  ตรวจสอบการใชทรัพยากร  และงบประมาณ   
จํานวนมาก เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

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

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย/งานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 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 

สมรรถนะทางการบริหาร   

๑. สภาวะผูนํา ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๓. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๔. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๕. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ  ๔ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 

 


