
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาลนัและแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตว์เขต แผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ         
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก
ในทางวิชาการด้านสัตวบาลเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เก่ียวกับระบบการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก 
เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์          
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบติัการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจน

บริหารจัดการงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เก่ียวกับระบบ
การผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัว ช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

๒ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เก่ียวกับระบบการผลิต 
ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุน
การผลิต และการตลาดปศุสัตว์ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพ้ืนที่ ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ ปัญหา
ของเกษตรกร และกําหนดเขตเศรษฐกิจและตลาดการปศุสัตว์  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือจัดทําแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ การส่งเสริมขยายพันธ์ุสัตว์ และ
แนวทางปฏิบัติงานด้านสัตวบาล งานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
 



    

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๔ กําหนดแนวทาง ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 

ปรับปรุงและขยายพันธ์ุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจ
อาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการ
ฟาร์ม การผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เป็นต้น ที่ต้องใช้
ความชํานาญเป็นพิเศษและการประยุกต์ความรู้ ช้ันสูง เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

๕ ศึกษาวิจัยและประยุกต์แนวทางวิธีการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพิเศษ และโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริให้เหมาะสมกับภูมิสังคม เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๖ รวบรวมองค์ความรู้ ทดสอบองค์ความรู้ด้านระบบการผลิต และ
ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือนํามา
สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ สามารถนําไป
ถ่ายทอดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ตามภูมิสังคมของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

๗ ควบคุม  ตรวจสอบ  ตรวจประเมิน  และรับรองพันธ์ุสัต ว์ 
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์สินค้าปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ชีววัตถุ และสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ 
เ พ่ือให้ ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริ โภคและไม่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ ไ ด้รับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให้
ห น่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัต ว์ ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ข. ด้านการวางแผน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผน หรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการเก่ียวกับ

การผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับจังหวัดด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ 
มอบหมายงาน  แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

ตัว ช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

 

 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ของ
กรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการผลิต  
ปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเ ดีย ว กัน  เ พื ่อ ใ ห้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

ตัว ช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

๒ 
 
 
 

ช้ีแจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ 
เก่ียวกับการผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการ  
ปศุสัตว์เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงาน
ร่วมกันด้านการปศุสัตว์ 

ง. ด้านการบรกิาร 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะให้ความเห็น และบริการ

เก่ียวกับข้อมูลวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการ  
ปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ กฎหมาย กฎ และระเบียบ แก่
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ และ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ให้มีคุณภาพถูก
สุขอนามัยและการตลาด 

ตัว ช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

๒ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านการปศุสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

๓ สนับสนุนทางวิชาการด้านการผลติปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศสุตัว์ 
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ แก่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 

ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับที่ต้องการ 3 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ 3 



    

ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๒  
๒. ทักษะการจดัการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๓ 
๕. การทํางานเป็นทีม ระดับที่ต้องการ ๓ 
๖. ความใฝ่รูร้อบด้าน ระดับที่ต้องการ ๓ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับที่ต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับที่ต้องการ ๔ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 

ตําแหน่ง นกัวิชาการสตัวบาล ระดบัชํานาญการพเิศษ 

ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์   

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ สํานักงานปศสุตัว์เขต 

1 1722 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 

2 1785 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 

3 1857 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 

4 1937 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 

5 2011 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 

6 2146 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 

7 2228 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 

8 2278 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 

 
 
 


