
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี 1663 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย) 
ประเภท/ระดับ   ประเภทอํานวยการ     ระดับตน 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ    ประเภทบริหาร ระดับสูง 
 
สวนท่ี  2  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ ในการวางแผน บริหารจัดการ   
จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหา
งานในหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพท่ีสูงมากในดานความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  3  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ควบคุมและวางแผนการศึกษา วิ เคราะหและวิจัย 
มาตรการ กฎ ระเบียบ ขอตกลง และขอมูลสารสนเทศ
ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 

2 ควบคุม ศึกษา วิ เคราะห จัดทําเสนอแนะแนวทาง     
กรอบความรวมมือ ทาทีและความตกลงดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ เ พ่ือกําหนดทาทีของประเทศไทย     
ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

3 ควบคุมและวางการบริหารจัดการเก่ียวกับความรวมมือ 
การเจรจา การทําความตกลง ดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุพาคีและองคการระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหการดําเนินงานดานความรวมมือระหวาง
ประเทศเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 กํากับดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธของ
กรมปศุสัตวเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   

ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกองความ
รวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนา ท่ี ในหนวยงาน         
ท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ        
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ เพ่ือให     
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ท่ีกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
รับผิดชอบ  เ พ่ือใหบรรลุ เป าหมายและผลสัมฤทธิ์     
ตามท่ีกําหนด 

4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือ 
หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการ 

5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ท่ีไดรับ
แตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือ
องคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ ในฐานะผูแทนกรม
ปศุสัตว  เ พ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและ
ประเทศชาต ิ

6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน
ใหหนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 



    

ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 จัดระบบงานและอัตรากําลงเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมี
ความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับภารกิจ เ พ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

4 ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใน
การผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 

 
ง. ดานบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน  
ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ
จํานวนมาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

สวนท่ี  4  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  5  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน    

1. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ 1 

2. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
3. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
4. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ 1 
ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 3 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

1. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ 2 

2. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ 2 

3. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ 2 

4. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ 2 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ 3 

2. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 3 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 3 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 3 

5. การทํางานเปนทีม 
6. ความไฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 4 
ระดับท่ีตองการ 4 

สมรรถนะบริหารจัดการ 
๑. สภาวะผูนํา ระดับท่ีตองการ 2 
๒. วิสัยทัศน  ระดับท่ีตองการ 2  
๓. การวางกลยุทธภาครัฐ             ระดับท่ีตองการ 2 
๔. ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน           ระดับท่ีตองการ 2 
๕. การควบคุมตนเอง            ระดับท่ีตองการ 2 
๖. การใหอํานาจแกผูอ่ืน            ระดับท่ีตองการ 2 
              
 
 
 
 

  



    

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ 3 

2. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 3 

3. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ 3 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 

 


