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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสตัว 
ตําแหนงเลขท่ี  ๓๕๕ 

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

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซ่ึงตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาลเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการสงเสริม
และพัฒนาการ       ปศุสัตวตามพระราชดําริ  ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมาก  ในกองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสตว เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผน
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําแผนแมบทดานการปศุสัตวของโครงการศูนยพัฒนา
ปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายใน
ศูนยฯ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุแผนท่ีวางไว และสนอง
พระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนและควบคุม ศึกษา วิ เคราะห วิจัย คนควา 
ทดลองและพัฒนาการผลิตสัตว พืชอาหารสัตว ผลิตภัณฑ
จากสัตว และพัฒนาการปศุสัตวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีตองใชคววามชํานาญเปนพิเศษ และ
การประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองคความรูในการ
ประยุกตใชทรัพยากรมองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับภูมิสังคม  

 
 
 



-๒- 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วางแผนและควบคุม ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบและ

วิธีการใชประโยชนจากพันธุสัตวพระราชทานท่ีตองใชความ
ชํ าน าญ เป น พิ เ ศษ  เ พ่ื อ ให ง านตามพระร าช ดํ า ริ มี
ความกาวหนา บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมอาชีพดานการปศุสัตวของเกษตรกรไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๔ วางแผน ศึกษา วิเคราะหขอมูลองคความรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และเผยแพร
องคความรูดานการปศุสัตว   

๕ วางแผนและควบ คุมการดํ า เนิน งานตามโครงการ
พระราชดําริของศูนยฯ ดานซาย ดําเนินงานการผลิตและ
ขยายพันธุสัตว ท่ีจําเปนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
ดําเนินงานสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตวแก
เกษตรกร โรงเรียน กลุมเปาหมาย และตามพระราชดําริ 
เพ่ือสนองพระราชดําริ และสงเสริมอาชีพการปศุสัตวใหมี
ความม่ันคง ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูและทองเท่ียวเชิง
เกษตร   

๖ ปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักราชเลขาธิการ และ
สํานักงาน กปร. ในการสนองพระราชดําริ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ   

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการ 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด   

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 
 
 
 

-๓- 



 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
เก่ียวกับการดําเนินงานดานปศุสัตว และการบริหารจัดการ
ด า น อ่ื น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ขอ ง ศู นย พัฒนาป ศุ สั ต ว ต า ม
พระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจแกผูรวมงาน เกษตรกร หรือหนวยงานอ่ืน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ในท่ีประชุมหรือคณะทํางานตาง ๆ 
เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและเสนอแนะ ใหความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานการผลิตปศุสัตว พืชอาหารสัตว  และองค
ความรูท่ีเก่ียวของ ในศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ 
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพ่ือการประกอบอาชีพดาน
การปศุสัตว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหความรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว      
เพ่ือเผยแพรความรูดานปศุสัตว แกหนวยงานราชการ 
เกษตรกร ครู นักเรียน และประชาชนผูสนใจท่ัวไป  

 
 

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๓ 

      ๒.  กฎหมายเก่ียวกับงานปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

                                                               -๔- 
 

  



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 

 
 


