
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต ำแหน่งเลขท่ี 519 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน   ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนนัและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน     ผู้อ ำนวยกำรและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงง 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)    กองแผนงำนง 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ประเภท/ระดับ      ประเภทบริหำร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน 
อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำน     
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกเป็นพิเศษ ในด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนปฏิบัติรำชกำร และงบประมำณของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ        
กองแผนงำนมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และสนับสนุนภำรกิจ  
ของกรมปศุสัตว์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชน   
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ แปลงนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของกรม     
ปศุสัตว์ มำสู่แผนงำน แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร
ของกองแผนงำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และภำรกิจของกรมปศุสัตว์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนงบประมำณ
แผนปฏิบัติกำรตำมนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ นโยบำยของ
รัฐบำลและกระทรวง เพ่ือให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนซึ่งสะท้อน
ผลส ำเร็จในกำรท ำงำนของกรมปศุสัตว์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 
แผนกำรด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆด้ำนงำนนโยบำย
แผนงำน ยุทธศำสตร์ แผนงบประมำณ และห้องสมุดของกรม
ปศุสัตว์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกองแผนงำนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

 

๔ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำนในสังกัด และ
เสนอแนะนโยบำยในกำรก ำหนดกรอบเกี่ยวกับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

 

๕ ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน
ในภำพรวมของกองแผนงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่  
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้ วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ 
ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่
หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำน
รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนด 

  

 
 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

 

๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่
ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก
ทำงด้ำนแผนงำนและงบประมำณ เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของ
รำชกำรและประเทศชำติ 

 

๖ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย เ พ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

 
ค. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนที่มี    
ควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้อง
กับภำรกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และ
ควำมคุ้มค่ำ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฏิบัติ
รำชกำรระดับควำมรวดเร็วในกำรชี้แจงและ
ให้รำยละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

๒ ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ 
เ พ่ือให้กำรปฏิบัติ งำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ ำหน้ ำที่ ในบั งคับบัญชำ เ พ่ือ ให้ เกิ ดควำมสำมำรถ 
ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน    
ในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำรหรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



    

ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่
ต้องรับผิดชอบสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ    
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมปศุสัตว์รมป 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของ
หน่วยงำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ก.พ. ก ำหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร 
๒. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำนโยบำยยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำร 

และงบประมำณ 
๓. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปศุสัตว์ 

ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

๔.  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

๓. ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน  

๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๒. กำรบริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน 
๗. กำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
 



    

สมรรถนะบริหำรจัดกำร   
๑. สภำวะผู้น ำ 
๒. วิสัยทัศน ์
๓. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ 
๔. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน                                      

ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

๕. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๖. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

๑. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๒. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๓. กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ระดับท่ีต้องกำร ๔ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ  (นำยอยุทธ์ หรินทรำนนท์) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ   ๑๙ กันยำยน 2559 

 


