
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๙๐๑, ๔๙๐๓, ๔๙๐๕,  ๔๙๐๗, 

๔๙๐๙, ๔๙๑๑, ๔๙๑๓, ๔๙๑๕, ๔๙๑๗ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาลนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  และ          
ความช านาญงานสูงมากในทางวิชาการด้านสัตวบาลเเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบ
การผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ประเทศ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก เพ่ือสร้างความสมดุลของปริมาณการผลิตและ
ความต้องการสินค้าปศุสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีการผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและปริมาณ
สอดคล้องกับความต้องการ  พร้อมทั้ งสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ประเทศที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด               
พ่ืให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจั ย  ค้นคว้ า  ทดลอง และพัฒนา         

ด้านการผลิตปศุสัตว์ และด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์        
ที่ เหมาะสมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้    
และวางแผนด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ให้แก่เกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยง และเพ่ิมรายได้จากการท า
การปศุสัตว์ และมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และแผนงานที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพ้ืนที่ ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ 

ปัญหาของเกษตรกร และก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส าหรับสินค้าปศุสัตว์ที่ส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงานส่งเสริม
และ พัฒนาการ เลี้ ย ง สั ต ว์  ก า รปรั บปรุ ง พั นธุ์ สั ต ว์            
การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ให้สอคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และปริมาณความต้องการ 

 

๓ ควบคุม  ตรวจสอบ  ตรวจประเมิน และรับรองพันธุ์สัตว์   
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์    
ปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ชีววัตถุ และสิ่งแวดล้อม 
ปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

๔ ศึกษา ส ารวจ ประยุกต์ และบู รณาการองค์ความรู้         
เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต    
ปศุสัตว์  และด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่ เหมาะสม          
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนก าหนด
เป้าหมาย การวางแผนในการถ่ายทอดและทดสอบเทคโนโลยี
ด้านการผลิตสัตว์และด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่เหมาะสม
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๖ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการถ่ายทอดและ
ทดสอบเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์และด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ที่เหมาะสมได้มาตรฐานที่ก าหนดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๗ จัดท ามาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต
และสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล และปลอดภัย
ส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
และการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าปศุสัตว์       
ที่ส าคัญที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ บูรณาการ
แผ น ง า น / โ ค ร งก า ร ร ะดั บ เ ข ต แล ะ ร ะดั บ จั ง ห วั ด            
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน     
และติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 
 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้ งภาครั ฐและเอกชน  ในการบู รณาการงานตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ    
การบริหารจัดการเขตเกษตร เศรษฐกิจการปศุสัตว์            
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้ แจง ให้ ข้ อคิด เห็น ในที่ ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้า   
ปศุสัตว์  และการบริหารจัดการเขตเกษตร เศรษฐกิจ       
การปศุสัตว์  เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์และความร่วมมือ         
ในการด าเนินงานร่วมกันด้านการปศุสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ให้ความเห็น และบริการ

เกี่ยวกับข้อมูลวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์  การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ    
การปศุสัตว์  กฎหมาย กฎ และระเบียบแก่ เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 
และเ พ่ือส่ง เสริมการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์        
ให้มีคุณภาพถูกสุขอนามัย และการตลาด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
และการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการปศุสัตว์  
เ พ่ือเผยแพร่ความรู้ด้ านการปศุสัตว์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่         
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรทั่ ว ไป เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

๓ สนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ และการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
การปศุ สั ต ว์  แก่ ส า นั ก งานปศุ สั ตว์ จั ง หวั ด  เ พ่ื อ ให้          
การปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 3 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒  
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 



    

 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 

  

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 


