
เอกสารหมายเลข ๒  

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๖๔, ๔๘๖๕ 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน กลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

สวนท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญใน

งานสูงมากดานวิชาการสัตวบาล ในการดําเนินการและแกไขปญหาท่ียากมากในกลุมโครงการพิเศษและ
ปองกันภัยพิบัติดานการปศุสัตว เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร สงเสริมและพัฒนา
ความเขมแข็งแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตวอยางท่ัวถึงตรงตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว
และปฏิบัติงานตามยุทธศาตรประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนท่ี ๓ หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงาน

วิชาการสัตวบาล ในการดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล โครงการในพ้ืนท่ีความม่ันคง 
โครงการเฉพาะกิจหรือกิจกรรมพิเศษ เพ่ือกําหนด
รูปแบบการดําเนินงานดานปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับ
เกษตรกร 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการดําเนินงาน
เ ก่ียว กับการปอง กันและแก ไขปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ 

 

๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงาน
วิชาการสัตวบาล ดานพัฒนาเกษตรกรและองคกร
เกษตรกรดานการปศุสัตว ท่ีตองใชความชํานาญ
เปนพิเศษและการประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือ
พัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ดําเนินการติดตามและประสานการใหความ

ชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรดานการปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรมีความ
พึงพอใจและไดประโยชนสูงสุด 

 

๕ จัดทําแผนงานหรือโครงการ ภายใตงบประมาณ
ปกติและงบประมาณอ่ืน เ พ่ือให เปนไปตาม
กระบวนการท่ีกําหนดไว 

 

๖ 
 
 

ศึกษา วิ เคราะห  วิ จัย  การเ พ่ือ พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรดานการปศุสัตว 

๗ จัดทํารูปแบบ ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลความเขมแข็งเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรดานการปศุสัตว เ พ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว 

 

๘ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตว ใน
ภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โครงการ

ของหนวยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน 
แก ไขปญหาในการปฏิบั ติ งานและติดตาม
ประเมินผลเก่ียวกับโครงการพิเศษและปองกันภัย
พิบัติดานปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานสัมพันธ กับสมาชิกในทีมงาน โดยมี

บทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน
อ่ืนในระดับกองหรือสํานัก เ พ่ือให เ กิดความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและ
ความรวมมือในการดําเนินการรวมกัน 
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ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรแก เจ าหนา ท่ีหนวยราชการ และ
ภาคเอกชน ตลอดท้ังบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียนกลุม
เกษตรกรเลี้ยงสัตว และแหลงเรียนรูการเลี้ยงสัตว
เพ่ือใหมีขอมูลประกอบตามแนวทางท่ีกําหนดไว 

 

๓ บริการถายทอดความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมดาน
การปศุสัตว เพ่ือใหผู ท่ีเก่ียวของไดความรูและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

 
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 
 

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 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 

 

 


