
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  เลขานุการกรม16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานเลขานุการกรม16ละแผนง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว16และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการกรม ในการวางแผน  บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ
และคุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษในดานงานสารบรรณ งานประสานราชการ งานชวยอํานวยการ งานกอสราง
และบํารุงรักษา และงานเลขานุการของกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการกรม           
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของกรมปศุสัตว ท้ังในปจจุบันและอนาคต   
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงาน โครงการหรือแผนปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของสํานักงานเลขานุการกรมให
สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ จัดระบบงานติดตามเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมี
ความหลากหลายและยุงยากซับซอนมากใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการหรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล
และรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 
 
 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 วางแผนงาน แผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
แผนการดําเนินงานหรือแผนงานตางๆ ดานงานสารบรรณ 
งานประสานราชการ งานชวยอํานวยการและงาน
เลขานุการของกรมปศุสัตว บรรลุตามนโยบาย เปาหมาย
และวัต ถุประสงค ท่ี กํ าหนดไว อย าง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

 
ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจ ท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานักงานเลขานุการกรม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมี
ความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

๔ อํานวยการติดตอประสานงานกับหนวยงานในสั ง กัด       
กรมปศุสัตวท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงานภายนอก
หรือองคกรภาครัฐ เอกชนและบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปน
ประโยชนตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ 

 

๕ ดําเนินการอ่ืนใดท่ีไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ
ใดของกรมป ศุสั ต ว เ พ่ื อ ให บ ร รลุ เ ป าหมายและ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 



    

ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในเลขานุการกรม    
ท่ีมีความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับภารกิจ เ พ่ือใหการปฏิบั ติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สํานักงานเลขานุการกรมและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ

 

 
ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรมท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน
มาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

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

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓.  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน                 ระดับท่ีตองการ ๓ 
๔.  กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ       ระดับท่ีตองการ ๓ 
     การเงิน  การคลังและพัสด ุ



    

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 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 ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 


