
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                                                                                                  ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๑๔ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน          นักจัดการงานท่ัวไป16และแผน  
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักจัดการงานท่ัวไป16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ            ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)           กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน          16ฝายบริหารท่ัวไปแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง          ผูอํานวยการ16กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ             ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูง ดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือ
การบริหารราชการท่ัวไป ดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี และงานสัญญาตางๆ ท่ีตองตัดสินใจและแกปญหาท่ียากในกองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงาน
สนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตางๆ เชน งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งาน
บริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี และ
งานสัญญาตางๆ เชน 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การติดตามความกาวหนาการดําเนิน
ปฏิรูปท่ีดิน 

• ระดับความสําเร็จของการออกแบบ
ระบบการติดตามผลงานแบบ
ตลอดเวลา (Real Time) 

• ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
และเรงรัดงานตางๆ ท่ีเก่ียวของตาม
แผนท่ีกําหนดไว 
ยในกรอ  

๒ ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี และงาน
สัญญาตางๆ เปนตน เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
หรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่ง
การของผูบริหารหน 

 

• ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
การดําเนินงาน/ โครงการตางๆ 

๔ ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ 
โดยตองมีการเตรียมเอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก  
ตรวจสอบเรียบเรียงรายงานตางๆ เพ่ือใหการบริหารการ
ประชุมหรืองานพิธีการตางๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหนวยงาน 

๕ ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

๖ ติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งหัวหนาหนวยงาน เพ่ือการรายงานและเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา  

๗ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตวในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ี
กําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 

 
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของ 1 6หนวยงานระดับสํานักหรือกอง 1 6 
และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด วางนงานเป 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของระดับความสําเร็จของโครงการ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็น
และคําแนะนําเบื้องตน แกเจาหนาท่ีใน 1 6ทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืน 1 6 เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดหนดไว 

 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ความพึงพอใจของหนวยงานอ่ืนๆ ตอ
กลุมติดตามและประเมินผล 

• ระดับความรวดเร็วในการชี้แจงและให



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกเจาหนาท่ีใน 1 6ทีมงาน 
หรือบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

รายละเอียด ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี                    หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ 1 6 ท่ีอยู 1 6ในความรับผิดชอบ แก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี
เก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความ เขาใจในงานและ
หนวยงานนับสนุนงานตามภารกิจของสํานัก 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

๑. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับ 
งานสารบรรณ การเงิน การคลังและพัสดุ 
 

ระดับท่ีตองการ  ๒ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๒ 



    

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

ระดับท่ีตองการ  ๒ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 


