
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

  
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๘๑๑ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก
ในทางวิชาการด้านสัตวบาลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์  เ พ่ือผลิตและ              
การกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป ด้านการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวม
ของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานเกี่ยวกับระบบ
การผลิตปศุสัตว์และการรับรองพันธุ์สัตว์ เพ่ือก าหนดแผนการ
ผลิตสัตว์ ให้สามารถกระจายสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์มเครือข่าย
เกษตกร รวมทั้งงานมาตรฐานการตัดสินประกวดสัตว์ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมปริมาณสัตว์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขึ้นทะเบียน
และรับรองพันธุ์สัตว์ 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าทะเบียนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์
และรับรองพันธุ์สัตว์ ฐานข้อมูล เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี รวมทั้ง
การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการตัดสินประกวดสัตว์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

๔ ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ฟาร์ม
เครือข่ายต่าง ๆเพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม
เครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานการผลิต
สัตว์ที่ด ี 

๕ ด าเนินงานระบบมาตรฐานการตัดสินการประกวดสัตว์ ในการ
สร้างมาตรฐานการคัดเลือกสัตว์จากลักษณะภายนอก เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสัตว์พันธุ์ดี 

๖ ประสานงานและด าเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการ
ผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา    
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ 

7 ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
ระบบการผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของส านัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ทั้ ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เป้าหมายก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ต่างๆ ในงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
วิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านการกระจายสัตว์พันธุ์ดี การ
ขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เพ่ือการ
ประกอบอาชีพด้านการผลิตปศุสัตว์และสร้างความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

๒ ฝึกอบรม ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านการกระจายสัตว์พันธุ์ดี การ
ขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ และระบบมาตรฐานการ
ตัดสินการประกวดสัตว์ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ 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. การยึดมั่นในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม 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  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 


