
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๒๙ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาลดานการสงเสริมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธและสนับสนุนภารกิจของกรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
แกประเทศและเกษตรกร 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม และวางแผน การปศุสัตวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีตองใช
ความชํานาญเปนพิเศษ และการประยุกตความรู ข้ันสูง    
เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับถายทอดสูกลุมเปาหมาย
ระดับตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหเกิดการผลิต
ปศุสัตว การบริหารจัดการ และแปรรูปโดยมีเทคโนโลยี       
ท่ีเหมาะสม และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีดานการผลิต    
ปศุสัตว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ควบคุม และวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการใช
ประโยชนจากพันธุสัตวพระราชทาน ท่ีตองใชความชํานาญ
เปนพิเศษ และการประยุกตความรูข้ันสูง เพ่ือใหไดงานและ
อาชีพดานการปศุสัตวมีความยั่งยืน และม่ันคงเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด และเหมาะสมกับภูมิสังคม 

 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา

วิชาการสัตวบาลแบบสหวิทยาการเชิงบูรณาการ การผลิต

สัตวท่ีปลอดภัยและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีตองใชความชํานาญ

เปนพิเศษ และการประยุกตความรูข้ันสูง เพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกรและสรางมูลคาเพ่ิมของ

ทรัพยากรจากทองถ่ินในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารแิละโครงการท่ีเก่ียวของ 

 

๔ ควบคุมและวางแผน ศึกษารูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม

กับทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนตัวอยางความสําเร็จแก

เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ 

 

๕ วางแผน ติดตาม ประเมินผลและควบคุมการดําเนินการ

รวบรวมขอมูลองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานปศุสัตวใน

ภูมิภาค ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือเปน

แนวทาง ในการ พัฒนางานส ง เ สริ มการป ศุสั ต ว ให มี

ประสิทธิภาพและเผยแพรองคความรูดานการปศุสัตว เปน

ฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาการสงเสริมอาชีพปศุสัตว ตอ

ยอดองคความรูและใชประโยชนอยางกวางขวางดานการ

สงเสริมปศุสัตวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

๖ ศึกษา วิเคราะหแผนปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ยุทธศาสตร  กลยุทธของ        

กรมปศุสัตว  

 

๗ วางแผน ติดตาม ประเมินผลและควบคุมการดําเนินตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานใน

สังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม

แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 
 
 

 



    

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการของกอง 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ ์        
ท่ีกําหนด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจแกผูรวมงาน เกษตรกรหรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้ แจง  ให ขอ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมการ  หรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับขอมูล
วิชาการดานการผลิตปศุสัตว การสงเสริมการผลิตปศุสัตว     
ตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือการประกอบ
อาชีพดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให ค วามรู แ ละถ ายทอด เทค โน โลยี ด านการป ศุสั ต ว           
เพ่ือเผยแพรความรูดานการปศุสัตว 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

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

๑.  ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

 ๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การบริการท่ีดี 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  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 

 


