
    
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี  ๕๖๙ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานพืชอาหารสัตว 
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 
และความเชี่ยวชาญดานพืชอาหารสัตว ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแกปญหาเชิงวิชาการท่ียากและซับซอน
มากและมีผลกระทบในวงกวางมากในสํานักพัฒนาอาหารสัตวและกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของ
สํานักพัฒนาอาหารสัตวมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุน
ภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดแนวทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย คนควา 
ทดลองดานพืชอาหารสัตว เพ่ือใหตรงตามนโยบายของ
รัฐบาล พันธกิจและเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 ๒ ศึกษา  คนควา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุพืชอาหาร
สัตว การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว การใชประโยชนจากพืช
อาหารสัตว และการขยายพันธุพืชอาหารสัตว เพ่ือพัฒนา 
องค ค วามรู และ เทค โน โลยี ด า น พืชอาหารสั ต ว ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงานโครงการ กรอบการศึกษา
วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว  แนวทางแกไขปญหาดานพืช
อาหารสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร กลยุทธและสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกรม 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ใหคําปรึกษา แนะนําดานพืชอาหารสัตว แกนักวิชาการและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําความรูไปใชอยางถูกตองและทํา
ใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ท่ีกําหนด 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู  ใหแก
นักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถดําเนินการหรือปฏิบั ติงานไดตาม
สถานการณ 

๖ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวมประชุม สัมมนา 
ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานทางวิชาการ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศดานพืชอาหารสัตว เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันและ
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาดาน
พืชอาหารสัตว โดยเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานโครงการ
ระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานพืชอาหาร
สัตว และติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการวิจัยและพัฒนาดานพืชอาหาร
สัตวและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําดานพืชอาหารสัตวและอ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ียวของ แกหนวยงานของสํานัก หรือหนวยงานท่ี



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

เก่ียวของ รวมท้ังท่ีประชุมในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาทาง
วิชาการดานพืชอาหารสัตว  และถายทอดความรูแก
หนวยงานวิชาการ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือใหรับทราบ
ขอมูลความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการศึกษาวิจัยดานพืช
อาหารและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแกนักวิชาการ เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการดานปศุสัตว  

 
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 


