
16  
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสตัว 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๓๐, ๑๕๓๑, ๑๕๓๖, ๑๕๗๕, 

๑๕๗๖, ๑๕๗๗, ๑๕๘๐, ๑๕๘๑ 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการสัตวบาลในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบในกลุม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุมให
บรรลุตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง เก่ียวกับงานดาน  
สัตวบาลในการส ง เสริมการผลิตสัตว ตามโครงการ                
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการท่ีเก่ียวของ       
หาพันธุสัตว รูปแบบการเลี้ยงสัตวเทคโนโลยีการปศุสัตวท่ี
เหมาะสมกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค การใชทรัพยากร
จากทองถ่ินสรางมูลคาเพ่ิม และดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาองคความรูและ 
เทคโนโลยีดานการผลิตปศุสัตว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การใชประโยชนจากพันธุสัตว
พระราชทาน ตลอดจนการสรางมูลคาเพ่ิมของทรัพยากร
จากทองถ่ินในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป  

 
 
 
 



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรเพ่ือสงเสริมอาชีพดานการปศุสัตว 
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๔ รวมจัดทํารูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการท่ี
เก่ียวของเพ่ือเปนตนแบบแกเกษตรกรและประชาชนท่ี
สนใจ 

๕ ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานปศุสัตว ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการใช
ประโยชน และเผยแพรประชาสัมพันธ 

๖ รวบรวมขอมูลเพ่ือทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับสภาพ
ภู มิสั งคมเ พ่ือดํา เนินงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธของ   
กรมปศุสัตว  

๗ ติดตามการดํ า เนิ นตามโครงการ อัน เนื่ อ งมาจาก

พระราชดําริ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผน
งานการทํางานของกองหรือแผนโครงการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไว  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 



 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียด ขอเท็จจริง เก่ียวกับโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 
 

ง. ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะ ใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานการสงเสริมการปศุสัตว กฎ และระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการ
อ่ืนท่ีเก่ียวของ แกหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
การประกอบอาชีพดานปศุสัตว  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเผยแพรความรูดานปศุสัตว 

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

     ๑.  ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๒.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

  

     ๑.   ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

     ๓.   ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

     ๔.   ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๒.   บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๓.   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๔.   การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๕.   การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 



  
   ๖.   ความใฝรูรอบดาน 
     ๗.   การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 

๘.   ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  

     ๑.  การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

     ๒.  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

 
 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

       ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


