
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                 ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๘๑, ๑๗๓๓, ๑๘๐๗, 

16๑๘๗๔, ๑๙๕๔, ๒๐๒๙, ๒๐๙๗, ๒๑๖๕, ๒๒๔๗ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16นักจัดการงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักจัดการงานท่ัวไป 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ      ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)    สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ - ๙ 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ฝายบริหารท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง ในดานการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ียาก เพ่ือสนับสนุน  
ใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขต มีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ยว 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ดานงานบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน 
บัญชี งานวัสดุ ครุภัณฑ บริหารงานบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ  งานจัดการประชุม งานพิธีการตางๆ        
งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี 
ฯลฯ เ พ่ือใหสามารถบริหารราชการ เ กิดผลสัมทธิ ์         
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนเอกสาร หนังสือ
ราชการตางๆ เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัย      
สั่งการของผูบริหาร 

 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา วิเคราะห และปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการติดตอ 
การประสานงาน และการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
ตาง ๆ จากเกษตรกร บุคคลท่ัวไป และหนวยงานตาง ๆ    
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
ดําเนินการและแกไขปญหาตางๆ จากการรองเรียน        
ไดอยางถูกตอง ทันเวลา และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดไ 

 

๔ ติดตามและตรวจสอบการจัดประชุมและการอํานวย    
ความสะดวกตาง ๆ ระหวางการประชุมของหัวหนา      
สวนราชการภายในเขตรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 
เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย และ
ประสบความสําเร็จ 

๕ กํากับและดําเนินการเก่ียวกับการติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

๖ ติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือปฏิบัติตามคําสั่ง   
ปศุสัตวเขต เพ่ือรายงานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และ     
ใชประโยชน เปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา      
ของผูบังคับบัญชาบมอบ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานจัดการ
ประชุม และงานพิธีการตาง ๆ ในความรับผิดชอบ และ
แกปญหา ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานแลวเสร็จ             
ตาม เ วลาและ เปน ไปตามแผนงาน  วัตถุป ระส งค  
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เปนไปตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

 

 



   

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็น
และคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีม หรือหนวยงานอ่ืน
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ 1 6ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
และรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผู ท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและ   
เกิดความเขาใจในงานและหนวยงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

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

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานธุรการและสารบรรณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
    เก่ียวกับงานสารบรรณ การเงิน การคลังและพัสดุ 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
  

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
 
 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ      ปศุสัตวเขต 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 
 


