
    
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี  ๖๒๘ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการศูนย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล16 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว16 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักพัฒนาอาหารสัตว16ละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะ 1 6ผูอํานวยการศูนย 1 6 ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาล 
ดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานมาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ  และการ
ถายทอดเทคโนโลยีดานมาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง  ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมาก ใน1 6ศูนยวิจัย
และพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 6  สํานักพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมและวางแผนการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานมาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม 
กระบือ แพะ แกะ การถายทอดเทคโนโลยีดานมาตรฐาน
อาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีตองใชความชํานาญเปนพิเศษและ
การประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

 

๒ กํากับดูแล ควบคุม การผลิตโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ 
สําหรับการทดลองดานมาตรฐานอาหารสัตวเ ค้ียวเอ้ือง 
เพ่ือใหไดสัตวพันธุดีตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ กํากับดูแล ควบคุม การวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สัตวเค้ียวเอ้ือง โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ เพ่ือใหได
ขอ มูล ท่ี ถูกตองสํ าหรับสนับสนุนงานวิจัย  งานพัฒนา
เทคโนโลยี ใหบริการแกเกษตรกรและหนวยงานอ่ืน 

๔ ควบคุมและวางแผน กําหนดแนวทางงานวิจัยและการใช
ประโยชนดานมาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองของหนวยงาน 
เ พ่ือให ไดวิ ธีการจัดการอาหารสัตว เ ค้ียวเ อ้ืองอยาง มี
ประสิทธิภาพ 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสํานัก
พัฒนาอาหารสัตว  มอบหมายงาน แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติ งานและติดตามประเมินผล  เ พ่ือให เปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

  

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ แกสมาชิกและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไวw; 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้ แจ ง  ให ข อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุ มคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

 

 



    
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดาน 1 6มาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 1 6  ใหแก
หนวยงานราชการ องคกรเกษตรกร เจาหนาท่ีของรัฐ 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหความรู และถายทอดเทคโนโลยีดาน 1 6มาตรฐานอาหาร
สัตวเค้ียวเอ้ือง 1 6  ใหแก เจาหนาท่ีของรัฐ เกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพดานปศุสัตว  

 
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 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
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 

 
 


