
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 219 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวบาลด้านการพัฒนาพันธุ์สุกร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหา         
ทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างในส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์และกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมปศุสัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้       
อย่างมีประสิทธิภาพ   

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกร          
การจัดการฟาร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสุกร รวมทั้งจ าแนก
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตสุกรพันธุ์ดี 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิจั ย  เ พ่ือก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะทา ง
พันธุกรรม เพ่ือการรับรอง และคุ้มครองพันธุ์สุกรของ
ประเทศ 

๓ ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะกรมปศุสัตว์ในการด าเนิน 
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กรอบ
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธุ์สุกร และแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการพัฒนาสุกร  

๔ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาสุกรแก่นักวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน าความรู้ไปใช้อย่างถูกต้อง 

5 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิคความรู้
ให้แก่นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการติดต่อประสานงานร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้าน
การพัฒนาสุกร เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ          
ในการด าเนินงานร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บู รณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ ของ         
กรมปศุสัตว์ด้านสุกร มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่
ส าคัญทางด้านสัตวบาลเกี่ยวกับการพัฒนาสุกร หรือ
อ านวยการถ่ายทอด ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ  

๒ ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้าน
วิชาการสัตวบาล เพ่ือพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสุกร 
ร่วมกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๒. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล 
๓. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
๔. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ระดับท่ีต้องการ 4 
ระดับท่ีต้องการ 3 
ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีต้องการ 2 
๓. ทักษะการค านวณ ระดับท่ีต้องการ 2 
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ 4 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ 4 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ 4 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ 4 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ 4 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ 4 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ 4 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สมรรถนะบริหารจัดการ 
๑. วิสัยทัศน ์
2. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ 
3. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
4. การควบคุมตนเอง 

ระดับท่ีต้องการ 4 
 

ระดับท่ีต้องการ 2 
ระดับที่ต้องการ 2 
ระดับท่ีต้องการ 2 
ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ 4 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ 4 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ 4 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 


