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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสตัว 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๓๐, ๑๕๓๑, ๑๕๓๖ 

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

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานวิชาการสัตวบาลสูงมากดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินการและ
แกไขปญหาท่ียากมากในกลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของกลุมใหบรรลุตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย งานปศุสัตวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีตองใช
ความชํานาญเปนพิเศษ และการประยุกตความรูชั้นสูง 
เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับถายทอดสูกลุมเปาหมาย
ระดับตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหเกิดการ
ผลิตปศุสัตว การบริหารจัดการ และแปรรูปโดยมีเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีดานการผลิต
ปศุสัตว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการใชประโยชนจากพันธุ
สัตวพระราชทาน ท่ีตองใชความชํานาญเปนพิเศษ และการ
ประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือใหไดงานและอาชีพดานการ       
ปศุสัตวมีความยั่งยืน และม่ันคงเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด และเหมาะสมกับภูมิสังคม 

 
 
 



 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาวิชาการสัตวบาลแบบสห

วิทยาการเชิงบูรณาการและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีตองใชความ

ชํานาญเปนพิเศษ และการประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือ

แกปญหาและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกรและ

สรางมูลคาเพ่ิมของทรัพยากรจากทองถ่ินในพ้ืนท่ีโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดํารแิละโครงการท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๔ ศึกษารูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ในพ้ืนท่ี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนตัวอยางความสําเร็จแกเกษตรกรและ

ประชาชนท่ีสนใจ 

๕ ดําเนินการจัดทํารูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 

ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนตัวอยางความสําเร็จแกเกษตรกร

และประชาชนท่ีสนใจ 
๖ ติดตาม ประเมินผลและควบคุมการดําเนินการรวบรวมขอมูล

องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานปศุสัตวในภูมิภาค ในพ้ืนท่ี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนางานสงเสริมการปศุสัตวให มีประสิทธิภาพและ

เผยแพรองคความรูดานการปศุสัตวเปนฐานขอมูลสําหรับ

การพัฒนาการสงเสริมอาชีพปศุสัตว ตอยอดองคความรู

และใชประโยชนอยางกวางขวางดานการสงเสริมปศุสัตว

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
๗ ศึกษา วิ เคราะหแผนปฏิบั ติงาน เ พ่ือใหสอดคลองกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยุทธศาสตร กลยุทธ

ของกรมปศุสัตว  
๘ วางแผน ติดตาม ประเมินผลและควบคุมการดําเนินตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว  
๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 



 

ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการของกอง 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลและสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ  จูงใจแกผูรวมงาน
เกษตรกร หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีกําหนด  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือ
ในการดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานการผลิตปศุสัตว การสงเสริมการผลิต  
ปศุสัตวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือการ
ประกอบอาชีพดานการปศุสัตว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เพ่ือ
เผยแพรความรูดานการปศุสัตว 

 
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. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล 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 นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 
 


