
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๘๑๔ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในทางวิชาการด้าน      
สัตวบาล เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเชื่อมโยงฐานการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมปศุสัตว์ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมสัตว์ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน      
ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงาน
ด้านสัตวบาลในการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสัตว์ การประเมิน
คุณค่าทางพันธุกรรมสัตว์ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

๒ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือ
ประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมสัตว์ 

๓ ควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ 

๔ ด าเนินการศึกษา วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและบ ารุง    
พันธุ์สัตว์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตสัตว์
ให้มีประสิทธิภาพ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด
ไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
วิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ กฎหมาย กฎ และระเบียบแก่
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อการประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

๒ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ 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 ระดบัที่ต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 


