
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๒๕ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผู16เชี่ยวชาญดานการสงเสริมโคนม นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16- 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการสงเสริมโคนม โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการสัตวบาลดานการสงเสริมโคนม ในการตัดสินใจและ
แกไขปญหาทางวิชาการท่ียาก ซับซอนและมีผลกระทบในวงกวางมากในกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตวอยางท่ัวถึงตรงตามยุทธศาสตร
ของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศและเกษตรกร 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง 
ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนารูปแบบและวิธีการ เลี้ ยง           
โคนม การบริหารจัดการฟารมโคนม เพ่ือสงเสริมการ         
ปศุสัตวดานการพัฒนาโคนมใหตรงตามนโยบายของรัฐบาล 
พันธกิจ และเปาหมายของสวนราชการ  

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง เก่ียวกับงานดาน
สัตวบาล ท่ีตองใชความเชี่ยวชาญและการประยุกตความรู
ชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีดานการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการเลี้ยงโคนมแกเกษตรกร 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ เปนผูแทนกรมปศุสัตว ในการเขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานทางวิชาการ
ท้ังในประเทศ และตางประเทศดานการสงเสริมการเลี้ยง 
โคนม 

๔ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตว ในการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ 
กรอบการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการสงเสริมการเลี้ยง 
โคนม และแนวทางการแกไขปญหาดานการสงเสริม             
การเลี้ยงโคนม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ดานการสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหแกนักวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบรรลุตาม
ภารกิจและเปาหมายตามท่ีกําหนด 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการตลอดจนแนวทางการแกไข
ปญหาดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมในระดับ
กลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงานแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน 
หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือ
สํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปน
ประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 

 



   

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ี
สําคัญทางดานสัตวบาลท่ีเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงโคนม หรือฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

๒ ใหคําปรึกษา และแนะนําเก่ียวกับการศึกษาวิจัยดาน
วิชาการสัตวบาลเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
โคนม เพ่ือพัฒนาวิชาการดานสัตวบาล 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องงานสัตวบาล 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. ความรูเรื่องกฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน 
๔. ความรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๔ 



   

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สมรรถนะทางการบริหาร 

  

๑. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๒  

๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๒  

๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๒  

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
 
สวนท่ี  ๖ การลงนาม 
 

                                                                         ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 


