
   

1616แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
1616ของกรมปศุสัตว 

 
1616ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๑๕ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
1616ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล16 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล16 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
1616ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุม16วิจัยและพัฒนาความม่ันคงดานอาหารสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักพัฒนาอาหารสัตว16ละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาล ดานวิจัยและพัฒนาความม่ันคงดานอาหารสัตว ในดานระบบ
การผลิตเสบียงสัตว ระบบการผลิตพันธุพืชอาหารสัตว และระบบการผลิตอาหารสัตว ในการดําเนินการและ
แกปญหาท่ียากมากใน 1 6กลุม 1 6วิจัยและพัฒนาความม่ันคงดานอาหารสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาความม่ันคงดานอาหารสัตว 
ในดานระบบการผลิตเสบียงสัตว ระบบการผลิตพันธุพืช
อาหารสัตว และระบบการผลิตอาหารสัตวสําหรับการเลี้ยง
ปศุสัตวในรูปแบบตางๆ ท่ีตองใชความชํานาญเปนพิเศษ
และการประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือใหไดองคความรูดาน
ระบบการผลิตอาหารสัตวและพืชอาหารสัตวสําหรับการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 
 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา วิ เคราะห  เ พ่ือกําหนดแผนการผลิต ส ง เสริม 
สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว การผลิต
พันธุพืชอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตว และการพัฒนา
เครือขายเกษตรกร กับหนวยงานในสังกัดสํานักพัฒนา



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

อาหารสัตวและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติ 

 
 
 ๓ ศึกษา วิ เคราะห เ พ่ือกําหนดมาตรฐานและแนวทาง 

ตรวจสอบ และรับรองแปลงผลิตเสบียงสัตว เพ่ือใหได
เสบียงสัตวคุณภาพดีและไดมาตรฐาน     

๔ ควบคุม งานพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีผลิตอาหารสัตว เพ่ือ
สรางรายไดใหแกเกษตรกรและสรางความม่ันคงในอาชีพ
การปศุสัตว 

๕ ศึกษา วิเคราะห เพ่ือกําหนดแนวทางงานวิจัยและการใช
ประโยชนดานความม่ันคงดานอาหารสัตว เพ่ือใหไดระบบ
การผลิตอาหารสัตวท่ีมีประสิทธิภาพ  

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานหรือโครงการของ
สํานักพัฒนาอาหารสัตว มอบหมายงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เ พ่ือให เปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

  

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จู งใจ และให
คําแนะนําแกสมาชิกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 ๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ 
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 



   

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานความม่ันคงดานอาหารสัตว ใหแก 
หนวยงานราชการ องคกรเกษตรกร เจาหนาท่ีของรัฐ 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหความรู และถายทอดเทคโนโลยีดานความม่ันคงดาน
อาหารสัตว ใหแก  เจาหนา ท่ีของรัฐ เกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป เ พ่ือให เ กิดการเรียนรูและนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพดาน 
ปศุสัตว 

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 



   

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


