
    
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี  ๕๖๖ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล16 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  - 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญดานอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแกปญหาเชิงวิชาการท่ียาก 
และซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวางมาก ในสํานักพัฒนาอาหารและกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของสํานักพัฒนาอาหารสัตวมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และ
สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดแนวทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย คนควา 
ทดลองดานอาหารสัตวกระเพาะเด่ียว เพ่ือใหตรงตาม
นโยบายของรัฐบาล พันธกิจและเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณคาทางโภชนะของอาหาร
สัตวกระเพาะเดี่ยว ความตองการโภชนะของสัตวกระเพาะ
เดี่ยว และพัฒนาเทคนิควิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
อาหารสัตวกระเพาะเด่ียว ตลอดจนเปนการพัฒนาองค
ความรูและเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว 

๓ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย กลยุทธ แผนงานโครงการ กรอบการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ดานอาหารสัตว แนวทางแกไขปญหาดานอาหารสัตวกระเพาะเด่ียว 
เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กล
ยุทธและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรูใหแก
นักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถดําเนินการหรือปฏิบั ติงานไดตาม
สถานการณ 

 
 

๕ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวมประชุม สัมมนา 
ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานทางวิชาการ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศดานอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว 
เพ่ือเสนอแนะความเห็นและนําความรูท่ีไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดประโยชนและความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกันและบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 
 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานวิจัยและพัฒนา
ดานอาหารสัตวกระเพาะเด่ียว โดยเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนงานโครงการระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานอาหาร
สัตวกระเพาะเดี่ยว และติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการวิจัยและพัฒนาดานอาหาร
สัตวกระเพาะเดี่ยว และอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของ กับบุคคล 
หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําดานอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
และอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวของ แกหนวยงานของสํานัก หรือ



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังท่ีประชุมในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาทาง
วิชาการดานอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว และถายทอดความรู
แกหนวยงานวิชาการ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือให
รับทราบขอมูลความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการศึกษาวิจัยดานอาหารสัตว
กระเพาะเดี่ยว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแกนักวิชาการ เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการดานปศุสัตว  

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

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องงานสัตวบาล 
๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

   



    
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ 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 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 
 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 


