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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 ระดับชํานาญการ 
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
ความชํานาญสูงในงานวิชาการดานสัตวบาลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจ หรือแกปญหาท่ียาก ในกลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุมใหบรรลุตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง เก่ียวกับงานดาน
สัตวบาล รูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมใน
แตละภูมิภาค การใชทรัพยากรจากทองถ่ินสรางมูลคาเพ่ิม 
และดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอ่ืน    
ท่ีเก่ียวของ ท่ีตองใชความชํานาญและการประยุกต เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตปศุสัตว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการใชประโยชนฺจากพันธุสัตว
พระราชทานท่ีตองใชความชํานาญและการประยุกต 
รวมท้ังกํากับ ดูแลการข้ึนทะเบียนสัตว  เ พ่ือให เ กิด
ประโยชนตอเกษตรกร ประชาชนและผูสนใจ 

 
 
 
 



 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการจัดทํารูปแบบการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับ
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนตันแบบแกเกษตรกร และ
ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๔ ศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลองคความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินดานปศุสัตว ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการ อ่ืนท่ี เ ก่ียวของ เ พ่ือเปน
ฐานขอมูลสูการพัฒนาตอยอดและใชประโยชนอยาง
กวางขวาง 

๕ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ี
สอดคลอง กับสภาพภู มิสั งคมและงบประมาณเ พ่ือ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงาน หรือโครงการของกอง และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับขอมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริแกผูรวมงาน เกษตรกร หรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนดไว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกผูรวมงาน หรือ
เกษตรกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
 



ง. ดานการบริการ  
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และขอเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานการสงเสริมการปศุสัตว กฎ และระเบียบ
ท่ีเก่ียวของแกหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เพ่ือ
เผยแพรความรู ด านการปศุสัตว ตามโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

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

     ๑.  ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๒ 

     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 ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
 
 
 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

 

   



 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

      ๒.  การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

      ๓.  การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
       ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 

        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 


