
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๓๘ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาผลิตภัณฑสัตว16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16- 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16และแ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานพัฒนาผลิตภัณฑสัตว โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาผลิตภัณฑสัตว โดยมีการตัดสินใจ
และแกไขปญหาทางวิชาการท่ียาก ซับซอนและมีผลกระทบในวงกวางมากในกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตวอยางท่ัวถึงตรงตาม
ยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศและเกษตรกร 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเชิงลึกทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเก่ียวกับผลิตภัณฑสัตว และกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑสัตว เพ่ือสรางองคความรู ใหขอมูล หรือแกปญหา
ขอขัดของทางวิชาการ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา กําหนดแนวทาง มาตรการ 
วิธีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อสัตวและน้ํานม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตอกรมปศุสัตวในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
แผนงาน โครงการ กรอบการศึกษาและวิจัยพัฒนาดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑสัตว และแนวทางแกไขปญหาดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑสัตว 

 
 
 
 

๔ ให คํ าปรึ กษา  แนะนํ า ด านการ พัฒนาผลิ ตภัณฑ สั ต ว             
แกนกัวิชาการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

๕ เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใหแกผูประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว น้ํานม ในระดับวิสาหกิจ
ชุมชนจนถึงระดับการสงออกสูตลาดโลก 

๖ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานทางวิชาการ
ท้ังในประเทศและตางประเทศดานการพัฒนาผลิตภัณฑสัตว 

 

๗ ปฏิบัติ งาน อ่ืนตามท่ีได รับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสัง กัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการพัฒนาโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการ แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวน
ราชการระดับกรมและกระทรวง  

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนดในยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมและกระทรวง 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือ
องคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและ 

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวท่ี
ยุงยาก ซับซอนแกสวนราชการ เพ่ือใหทราบขอมูล ความรู
ตางๆและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตว 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ 

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

๑. ความรูท่ีจําเปนในงานเก่ียวกับการปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องการศึกษา วิเคราะห วิจัยและทดสอบทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
๓. ความรูท่ีจําเปนในกฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔. ความรูท่ีจําเปนในกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

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. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีด ี 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 
 

สมรรถนะบริหารจัดการ 
๑. วิสัยทัศน 
๒. การวางแผนกลยุทธภาครัฐ 
๓. ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน 
๔. การควบคุมตนเอง 

 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

  

สวนท่ี  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 


