
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๑๓ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16  
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการเฉพาะดาน (16วิชาการสัตวบาล) 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ในการวางแผน บริหารจัดการ 
จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหา
งานในหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษเฉพาะดานวิชาการสัตวบาล เก่ียวกับระบบการผลิต      
ปศุสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑ การถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของกรมปศุสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตวครบวงจร กําหนด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรพ้ืนท่ี การแปรรูป
ผลิตภัณฑและเศรษฐกิจการปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ          
การผลิตในระบบฟารมปศุสัตว ท้ังปริมาณและคุณภาพ 
รวมท้ังกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบฟารมปศุสัตวของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมเก่ียวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์องหนวยงานตามท่ีกําหนด 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ว า ง แ ผ น ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ แ ล ะ
โสต ทัศนูปกรณ  เ พ่ื อ เผยแพร และประชาสั ม พันธ            
ดานการปศุสัตวของกรม 

 
 
 
 
 

๔ ควบคุม ติดตาม เ พ่ือเรงรัดกิจกรรมตางๆ ท่ี มีความ
หลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก ใหบรรลุตาม
แผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประเด็นท่ี
สําคัญและเปนท่ีนาสนใจตางๆ เพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายของกรม 

 

ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธและระบบงานเก่ียวกับการสงเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตวของหนวยงาน เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนา ท่ีในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เ พ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือ
มีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

๔ ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานการ
สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวกับหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือหรือบูรณาการงานให เ กิดผลสัมฤทธิ์และเปน
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

 
 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง
และดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการดาน
การปศุสัตว  ในระดับหนวยงาน ท้ัง ในประเทศและ
ตางประเทศ  

 

๖ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตวในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ี
กําหนดไว 

 

 
ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมี
ความหลากหลาย  ท้ั งในเชิ งปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับภารกิจ เ พ่ือใหการปฏิบั ติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม  ๆ หรือกลยุทธ             
ในการบริหารทรพัยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ในการผลิตผลงานการบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ง. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ี
ตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน
มาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน 
  

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ 
๒. ความรูเรื่องงานสัตวบาล 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ความรูเรื่องกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
๔. ความรูเรื่องกฎหมายการปศุสัตว 

 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน  

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสมัฤทธ์ิ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม 

๖. ความใฝรูรอบดาน 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
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.  การดําเนินงานเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 

 
 

 
 


