
เอกสารหมายเลข ๒  

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๓๔ 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน กลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

สวนท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานการปศุสัตว ซ่ึงตองกํากับ 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการดานสัตวบาล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมากในกลุม
โครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานการปศุสัตว เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร 
สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตวอยางท่ัวถึง ตรงตามยุทธศาสตร
ของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนท่ี ๓ หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงาน

วิชาการสัตวบาล ในการดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล โครงการในพ้ืนท่ีความม่ันคง 
โครงการเฉพาะกิจหรือกิจกรรมพิเศษ เพ่ือกําหนด
รูปแบบการดําเนินงานดานปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับ
เกษตรกร 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการดําเนินงาน
เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ 

๓ ศึกษา วิ เคราะห  วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงาน
วิชาการสัตวบาล ดานพัฒนาเกษตรกรและองคกร
เกษตรกรดานการปศุสัตว ท่ีตองใชความชํานาญเปน
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
พิเศษและการประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองค
ความรู และเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

๔ ควบคุม กํา กับ ติดตาม ประสานการใหความ
ชวยเหลือและแก ไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรดานการปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรมีความพึง
พอใจและไดประโยชนสูงสุด 

๕ จัดทําแผนงานหรือโครงการ ภายใตงบประมาณปกติ
และงบประมาณอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการท่ี
กําหนดไว 

๖ ศึกษา วิเคราะห วิจัย การเพ่ือพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดาน
การปศุสัตว 

๗ จัดทํารูปแบบ ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลความเขมแข็งเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรดานการปศุสัตว เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีกําหนดไว 

๘ ปฏิบัติ งานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตวในภาพรวม
บรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โครงการของ

หนวยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน แกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
เก่ียวกับโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดาน           
ปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานสัมพันกับสมาชิกในทีมงาน โดยมีบทบาทใน

การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับ
กองหรือสํานัก เ พ่ือให เ กิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
แกเจาหนาท่ีหนวยราชการ และภาคเอกชน ตลอดท้ัง
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการใหบริการข้ึน
ทะเบียนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว และแหลงเรียนรู
การเลี้ยงสัตวเพ่ือใหมีขอมูลประกอบตามแนวทางท่ี
กําหนดไว 

๓ บริการถายทอดความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมดาน
การปศุสัตว  เ พ่ือใหผู ท่ี เ ก่ียวของไดความรูและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมทันตอสถานการณปจจุบัน 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล  ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. ความรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
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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 
 

 

 


