
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี 268 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสัตว์ปีก 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสัตวบำล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

และควำมเชี่ยวชำญในทำงวิชำกำรสัตวบำลด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์ สัตว์ปีก ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจและ
แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกและมีผลกระทบในวงกว้ำง  ในส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์และ        
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของกรมปศุสัตว์มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก          
กำรจัดกำรฟำร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสัตว์ปีก รวมทั้ง
จ ำแนกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์และกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่ งยืน  เ พ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตสัตว์ปีกพันธุ์ดี 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฎิบัติ
รำชกำร 

๒ ศึกษำ วิจั ย  เ พ่ือก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณ ะทำง
พันธุกรรม เพ่ือกำรรับรอง และคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปีกของ
ประเทศ 

๓ ให้ค ำปรึกษำและให้ข้อเสนอแนะกรมปศุสัตว์ในกำรด ำเนิน 
นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำนโครงกำร กรอบ
กำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำพันธุ์สัตว์ปีก และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำสัตว์ปีก  

๔ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพัฒนำสัตว์ปีกแก่นักวิชำกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงถูกต้อง 

5 เป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคนิคควำมรู้
ให้ แก่ นั ก วิ ช ำกำรทั้ ง ในประ เทศและต่ ำ งประ เทศ           
เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรปศุสัตว์ 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในกำรติดต่อประสำนงำนร่วม
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนควำมรู้กับ
หน่วยงำนทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศด้ำน
กำรพัฒนำสัตว์ปีก เพ่ือให้เกิดประโยชน์  แ ล ะค ว ำ ม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

7 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บู รณำกำรแผนงำน โครงกำรในระดับกลยุทธ์ ของ         
กรมปศุสัตว์ด้ำนสัตว์ปีก มอบหมำยงำนแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนติดตำมประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฎิบัติ
รำชกำร 

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับบุคคล หน่วยงำน 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ โน้มน้ำว เพ่ือให้
เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฎิบัติ
รำชกำร 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วินิจััย ชี้แจง และตอบปัญหำที่
ส ำคัญทำงด้ำนสัตวบำลเกี่ยวกับกำรพัฒนำสัตว์ปีก หรือ
อ ำนวยกำรถ่ำยทอด ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจรับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำงๆ และน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลปฎิบัติ
รำชกำร  

๒ ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยด้ำน
วิชำกำรสัตวบำล เพ่ือพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสัตว์ปีก 
ร่วมกับบุคคล หน่วยงำน องค์กรทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  

 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเัพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๒. ควำมรู้เรื่องงำนสัตวบำล 
๓. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปศุสัตว์ 
๔. กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

ระดับท่ีต้องกำร 4 
ระดับท่ีต้องกำร 3 
ระดับท่ีต้องกำร 3 

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 2 
๒. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 2 
๓. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 2 
๔. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 2 

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   

๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๒. กำรบริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 4 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน ระดับท่ีต้องกำร 4 
๗. กำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องกำร 4 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

สมรรถนะบริหำรจัดกำร 
๑. วิสัยทัศน ์
2. กำรวำงแผนกลยุทธ์ภำครัฐ 
3. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน 
4. กำรควบคุมตนเอง 

ระดับท่ีต้องกำร 4 
 

ระดับท่ีต้องกำร 2 
ระดับท่ีต้องกำร 2 
ระดับท่ีต้องกำร 2 
ระดับท่ีต้องกำร 2 

สมรรถนะเัพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   

๑. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 4 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 4 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นำยทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 


