
    

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  ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙แผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการด้านสัตวบาลเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสม           
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และ
ตรวจสอบ เพ่ือสร้างความสมดุลของปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าปศุสัตว์ที่มีความส าคัญ          
ทางเศรษฐกิจ โ ด ย มีก า ร ผลิต ใ น พื ้นที ่ที ่ม ี ความเหมาะสมและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ          
พร้อมทั้ งสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์  ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ประเทศ        
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์

เกี่ยวกับงานด้านการผลิตปศุสัตว์ และด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุ สั ตว์ ที่ เ หมาะสมใน พ้ืนที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ  เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยง และ      
เพ่ิมรายได้จากการท าการปศุสัตว์ ให้บรรลุ เป้าหมาย           
ตามยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพ้ืนที่ ศักยภาพการผลิต    

ปศุสัตว์ ปัญหาของเกษตรกร และก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าปศุสัตว์ที่ส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์            
การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ให้สอคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และปริมาณความต้องการ 

 

๓ ตรวจสอบ  ตรวจประเมิน  และรับรอง  พันธุ์สัตว์             
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์    
ปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ชีววัตถุ และสิ่งแวดล้อม 
ปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

๔ ศึกษา ส ารวจ และประยุกต์  องค์ความรู้  เพ่ือน ามาใช้
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ และ   
ด้ านมาตรฐานสินค้าปศุสั ตว์ที่ เหมาะสมใน เขตพ้ืนที ่           
ที่รับผิดชอบ 

๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และความรู้ ด้ านการผลิ ตปศุ สั ตว์ และสิ นค้ าปศุ สั ตว์         
เ พ่ือส่ งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์แก่ เกษตรกร           
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๖ ด าเนินการถ่ายทอดและทดสอบเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์
และด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน     
ที่ก าหนดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 



    

ข. ด้านการวางแผน 

 ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการด้านเทคโนโลยี

การผลิตสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และการก าหนด
เขตเกษตร เศรษฐกิจส าหรับสินค้ าปศุสั ตว์ที่ ส าคัญ            
ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ บูรณาการแผนงาน/
โครงการระดับเขตและระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์
ประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 

 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีม    

หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน        
ด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และการบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการปศุสัตว์  เ พื ่อ ใ ห ้ เ ก ิด       
ความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง       
แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้านการผลิตปศุสัตว์
และสินค้าปศุสัตว์  และการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิ จการปศุ สั ตว์  เ พ่ื อสร้ า งความ เข้ า ใจ  และ        
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะให้ความเห็น และบริการ

เกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้า
ปศุสัตว์  และการบริหารจัดการเขตเกษตร เศรษฐกิจ       
การปศุสัตว์ กฎหมาย และระเบียบ แก่หน่วยงานต่างๆ 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ฝึกอบรม และถ่ายทอดโทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป 

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 ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 

 

 



    

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 


