
เอกสารหมายเลข ๒  

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๖๓ 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

สวนท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากทางดาน
วิชาการสัตวบาล ในการตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ียากมากในศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว เพ่ือศึกษา วิจัย 
ทดสอบ และถายทอดองคความรู เทคโนโลยีดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาปศุสัตวท่ีเหมาะแก
เกษตรกรใหสอดคลองกับนโยบายกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานใหสอดรับตามยุทธศาสตร
ประเทศ 

สวนท่ี ๓ หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง และพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคาปศุสัตวท้ังท่ีเปน
อาหารและไมเปนอาหาร เทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว 
เทคโนโลยีการแปรรูป และเทคโนโลยีการบรรจุ รวมท้ัง
การจัดการสิ่งท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมสินคาปศุสัตว 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนาองคความรูดานอุตสาหกรรม
ปศุสัตวใหเหมาะสมกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และสอดคลองกับตลาด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา สืบคน สํ ารวจ และรวบรวมองคความรู 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการแปรรูปและสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร  
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ บริหารจัดการศูนยฝกอบรมดานโคนมระดับภูมิภาค

เอเชีย (Regional Dairy Training Center) ตามความ
ตกลงท่ีกรมปศุสัตวมีไวกับ FAO 

 

๕ จัดทําแผนโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการ
แปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาปศุสัตว ภายใตงาน
ของศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว  

 

๖ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินคาปศุสัตวในระดับชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความ
หลากหลายเปนท่ีตองการของตลาด เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ 

 

๗ 
 
 

สงเสริมการตลาดประชาสัมพันธสินคาปศุสัตว รวมถึง
สงเสริมการผลิตสัตว เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําหรับตลาด
เฉพาะกลุมและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงปศุสัตว  

 

๘ ปฏิบั ติ งานและสนับสนุนงาน อ่ืนๆ ตาม ท่ี ได รั บ
มอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตวในภาพรวม
บรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนงานโครงการ และแผนการปฏิบัติงานสงเสริม

และพัฒนาอาชีพดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม
สินคาปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรและสอดคลอง
กับตลาด ท่ีสามารถสนับสนุนนโยบายของกรมปศุสัตว 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ดําเนินการวางแผนงานใชทรัพยากรและงบประมาณ
ของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของกรมปศุสัตว 

 

๓ ดํา เนินการติดตามรายงานความกาวหนา  และ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงาน 

 

๔ รวมดําเนินการวางแผนการติดตาม ประเมินผล แกไข
ปญหาอุปสรรค ของโครงการ/แผนงาน เพ่ือปรับปรุง
ใหเกิดความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
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ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ระหวางผูปฏิบัติงานภายในและภายนอกหนวยงาน 
ตลอดท้ังองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ และ
การปฏิบัติงานรวมกันท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ
รวมมือในการดําเนินการรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูล

วิชาการดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมสินคา      
ปศุสัตวแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ให บริ ก ารฝ กอบรมและถ า ยยทอดองค ความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานการแปรรูปและสราง
มูลคาเ พ่ิมสินคาปศุสัตวแก เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

 

 
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  ชัยยทุโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 

 


