
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี 2, 3, 4, 1292 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  รองอธิบดี16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหาร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทบริหาร   ระดับตน 
16ชื่อหนวยงาน      กรมปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว16ผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
บริหารงานในฐานะรองอธิบดีกรมปศุสัตว โดยชวยอธิบดีกรมปศุสัตวในการกําหนดทิศทางและนโยบาย 
ควบคุม กํากับ สงเสริมการวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว รวมท้ัง
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพ่ือใหมีปริมาณสัตว
เพียงพอ  และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง  และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว           
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานแผนงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง 
นโยบาย ประเด็นกลยุทธ ความคาดหวังและเปาหมาย
ความสําเร็จของกรมปศุสัตว โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือกรมปศุสัตว เพ่ือผลักดัน
ให เ กิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 

• ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
การดําเนินงาน/ โครงก 

• ารตางๆ 

๒ กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบในสังกัดกรมปศุสัตว ใหเปนไปตาม

ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ เพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 วางแผนและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขหรือ
ขอคิดเห็น ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนงาน    
การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณกรมปศุสัตว 
เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติงานใหสมประโยชนราชการ 
และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

4 วิเคราะหความเสี่ยงและวางแผน เพ่ือกําหนดแนวทางและ

ติดตามแกไขปญหาในการดําเนินโครงการใหประสบ

ผลสําเร็จ 

ข. ดานบริหารงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ    
เพ่ือใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ ์
ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไวได 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน  ระบบงาน กฎหมาย      
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ        
ในเรื่องตาง ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอ   
ความตองการของประชาชน 

3 เ สนอความ เห็นหรือชว ยพิจ า รณาอนุมัติ  อนุญาต   
ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจของกรมปศุสัตว เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ภารกิจของรัฐ 

4 เสนอความเห็น  ใหคําปรึกษาแนะนํา  แกไขปญหาตาม
ภารกิจชวยอํานวยการ เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

5 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตง ตั้ง 
หรือในฐานะผูแทนอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือการพิจารณา     
ใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

6 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับ
ผูนําท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการ
ปฏิบัติราชการ 

๗ ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ ไดรับมอบหมาย เ พื่อสนับสนุนให
กรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

•  



    

 ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในกรมปศุสัตว เ พื่อการบริหารงานและพัฒนา            
ขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เ พ่ือสราง
แรงจูงใจใหแกขาราชการไดอยางเปนธรรมหรือ 

3 ประสานกิจกรรมใหมีการใชทรพัยากรบุคคลรวมกัน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ คุมคาและบรรลุเปาหมายของกรมปศุสัตว 

 
ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช
งบประมาณและทรัพยากรของกรมปศุสัตว  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ จัดทําแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจัดหาปจจัย
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล     
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ 
เพ่ือใหบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคของกรมปศุสัตว   

3 ชวยอธิบดีกรมปศุสัตว ในการบริหารงานการคลัง และ      
การควบคุมการเบิกจายเงินแผนดิน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 

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

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  2  

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  4 

๓. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ  4 

๔. กฎหมายปกครอง ระดับท่ีตองการ  4 
 



    

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ  2 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ  2 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ  2 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ  2 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ  5 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  5 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  5 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  5 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ินฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ  5 
ระดับท่ีตองการ  5 
ระดับท่ีตองการ  5 
ระดับท่ีตองการ  5 

สมรรถนะทางการบริหาร   

1. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ  3 

2. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ  3 

3. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ  3 

4. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ  3 

5. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีตองการ  3 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา   ๑๙ กันยายน 2559 

 

 


