
16  
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสตัว 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๗๗๘, ๒๒๑๖ 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการสัตวบาลในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ 
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบใน กลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนภารกิจของศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย ใหบรรลุตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวมจัดทําแผนแมบทดานการปศุสัตวของโครงการศูนย
พัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานวาย จังหวัด
เลย ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการายใน
ศูนยฯ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุแผนท่ีวางไว และสนอง
พระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลองเก่ียวกับการผลิต
สัตว พืชอาหารสัตว ผลิตภัณฑจากสัตว และพัฒนาการ
ปศุสัตวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา
องคความรูในการประยุกตใชทรัพยากรทองถ่ิน และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม  

๓ ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับการใชประโยชนจากพันธุสัตว 
พระราชทาน เพ่ือใหงานตามพระราชดําริ มีความกาวหนา
บรรลเุปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมอาชีพดาน
การปศุสัตวของเกษตรกรไดอยางเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

-๒- 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ สํารวจ รวบรวมขอมูลองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินดาน
การปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และเผยแพรองคความรู

ดานการปศุสัตว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๕ ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริของศูนยฯ ดานซาย

ดําเนินงานการผลิตและขยายพันธุสัตว ท่ีจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ดําเนินงานสาธิตและถายทอด
เทค โน โลยี ก า รผลิ ตสั ต ว แก เ กษตรกร  โ ร ง เ รี ยน 

กลุมเปาหมาย และตามพระราชดําริ เพ่ือสนองพระราชดําริ 
และสงเสริมอาชีพการปศุสัตวใหมีความม่ันคง ตลอดจนเปน
แหลงเรียนรูและทองเท่ียวเชิงเกษตร 

๖ ชวยปฏิบัติภาร กิจของมูลนิธิชั ย พัฒนา สํ านักราช
เลขาธิการ และสํานักงาน กปร. ในการสนองพระราชดําริ 
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความ

ม่ันคงของประเทศชาต ิ

๗ ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกอง

และกรมปศุสัตวประสบความสําเร็จในภาพรวมตามแผน
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนงาน
การทํางานของกอง หรือแผนโครงการเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียด ขอเท็จจริงเ ก่ียวกับงานดาน      
ปศุสัตวศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย แกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  

 
 

 
 
 



 
 
 
 

ง. ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและเสนอแนะ ใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลวิชาการดานปศุสัตวในศูนยพัฒนาปศุสัตวตาม
พระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย แกหนวยงาน
ตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือการประกอบอาชีพดาน
ปศุสัตว 

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวของศูนย
พัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัด
เลย เพ่ือเผยแพรความรูดานปศุสัตว แกเกษตรกร และ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป  

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับงานปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน   

     ๑.   ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๑. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

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

ระดับท่ีตองการ ๑ 
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 

 
 


