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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสตัว 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๗๗๘, ๒๒๑๖ 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงในงานวิชาการดานสัตวบาล เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจ หรือแกปญหาท่ียากในศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย กลุมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองใหบรรลุ
เปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  
       ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวมจัดทําแผนแมบทดานการปศุสัตวของโครงการศูนย
พัฒนาตามพระราชดําริ  อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายใน
ศูนยฯ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุแผนท่ีวางไว และสนอง
พระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิ เคราะห  วิจัย คนควา  ทดลอง เ ก่ียว กับการ
พัฒนาการผลิตสัตว พืชอาหารสัตว ผลิตภัณฑจากสัตว และ
พัฒนาการปศุสัตวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ตองใชความชํานาญและการประยุกต เพ่ือพัฒนาองค
ความรูในการประยุกตใชทรัพยากรทองถ่ิน และเทคโนโ,ยีท่ี
เหมาะสมกับภูมิสังคม  

 
 
 
 
 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาวิธีการใชประโยชนจากพันธุ
สัตวพระราชทานท่ีตองใชความชํานาญ เพ่ือใหงานตาม
พระราชดําริ มีความกาวหนา บรรลุ เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมอาชีพดานการปศุสัตวของ
เกษตรกรไดอยางเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๔ ศึกษา รวบรวมขอมูลองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ และเผยแพรองคความรูดานการ      
ปศุสัตว 

๕ ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริของศูนยฯ ดานซาย 
ดําเนินงานผลิตและขยายพันธุสัตวท่ีจําเปนและเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ี ดําเนินงานสาธิตและถายทอดเทคโนโ,ยีการ
ผลิตสัตวแกเกษตรกร โรงเรียน กลุมเปาหมาย และตาม
พระราชดําริ เพ่ือสนองพระราชดําริ และสงเสริมอาชีพการ

ปศุสัตวใหมีความม่ันคง ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูและ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร 

๖ ชวยปฏิบัติภาร กิจของมูลนิธิชัย พัฒนา สํานักราช
เลขาธิการ และสํานักงาน กปร. ในการสนองพระราชดําริ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความ

ม่ันคงของประเทศชาต ิ

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการ วางแผนงานการทํางานของ
กอง หรือแผนโครงการของกอง และแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็น และ
คํ าแนะนําเ บ้ืองตนเ ก่ียวกับขอมู ลศูนย พัฒนาปศุสัตว ตาม
พระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย แกผูรวมงาน เกษตรกร 
หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

  

ตัวชี้ วั ดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็น หรือคําแนะนําเบื้องตนแกผูรวมงาน หรือ
เกษตรกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ 
และความรวมมือในการดําเนินงานดานปศุสัตว ศูนย
พัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัด
เลย ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 
     ง.  ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะใหความคิดเห็น
เก่ียวกับขอมูลวิชาการดานสัตวบาล กฎ และระเบียบท่ี
เก่ียวของแกหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว  ศูนย พัฒนาปศุสัตวตาม
พระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว  เ พ่ือ
เผยแพรความรูดานปศุสัตว ศูนย พัฒนาปศุสัตวตาม
พระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย แกเกษตรกร 
และประชาชนผูสนใจท่ัวไป  

 
 

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๒ 

     ๒.  กฎหมายเก่ียวกับงานปศุสัตว 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 ระดับท่ีตองการ ๒ 



๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

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 

 
 


