
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๙๐, ๑๗๙๔, ๑๘๕๘, ๑๘๕๙, ๑๙๓๖, ๒๐๑๓, 

๒๐๑๔, ๒๐๘๓, ๒๐๘๔, ๔๗๐, ๒๑๕๐, ๒๒๓๐, ๒๒๘๒ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาลนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านสัตวบาลเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบการผลิตและ ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสม         
ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ  ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า  และตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับระบบการผลิต 

ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกร  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
ปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต และการตลาดปศุสัตว์ ที่เหมาะสม
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพ้ืนที่ ศักยภาพการผลิต    
ปศุสัตว์ ปัญหาของเกษตรกร และก าหนดเขตเศรษฐกิจและ
ตลาดการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าแผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์  และแนวทางปฏิบัติงาน       
ด้านสัตวบาล งานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุงและ

ขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหาร
สัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม 
ระบบการผลิต และการส่งเสริมการปศุสัตว์ เป็นต้น ที่ต้อง
ใช้ความช านาญและการประยุกต์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

 

๔ ด าเนินการตามโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกร 

๕ ช่วยรวบรวมองค์ความรู้ ทดสอบองค์ความรู้ด้านระบบการ
ผลิต และระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์จากแหล่งความรู้ต่างๆ   
เพ่ือน ามาสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
สามารถน าไปถ่ายทอดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ตามภูมิสังคมของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 

๖ ตร ว จสอบ  ต ร ว จ ประ เ มิ น  แล ะรั บ ร อ ง พัน ธุ์ สั ต ว์              
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์สินค้าปศุสัตว์   
ปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ชีววัตถุ และสิ่งแวดล้อม 
ปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 

 ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการผลิต

ปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์  เศรษฐกิจการปศุสัตว์
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับจังหวัด
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      



    

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีม    

หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน   
เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจ
การปศุสัตว์  เ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผล         
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง       
แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้านการผลิตปศุสัตว์ 
การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ เพ่ือสร้าง
คว าม เข้ า ใ จ  และความร่ ว มมื อ ในการด า เนิ น ง าน         
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะให้ความเห็น และบริการ

เ กี่ ย วกั บ ข้ อมู ลท า ง วิ ช ากา รด้ าน กา รผลิ ตปศุ สั ต ว์            
การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ กฎหมาย กฎ 
และระเบียบแก่หน่วยงานต่างๆ เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือส่งเสริมประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ฝึกอบรมและถ่ ายทอดโทคโนโลยีด้ านการปศุสั ตว์        
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป 

๓ สนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์  การส่งเสริม
การปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ แก่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ         
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก 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 

 

 


