
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 490,491,492,493,494,495 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานสูงในทางวิชาการด้านสัตวบาลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแพะแกะ เพ่ือสร้างสัตว์ต้นพันธุ์  (GGP,GP)    
การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ อณูพันธุศาสตร์ ทดสอบพันธุ์สัตว์ 
การขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ และระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง และ
พัฒนาแพะแกะ ที่ต้องใช้ความช านาญและการประยุกต์ 
เพ่ือสร้างสัตว์ต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง
พันธุกรรมแพะแกะต้นพันธุ์ของประเทศ  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์แพะแกะ    
ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นก าเนิด พัฒนาพันธุ์เ พ่ือใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม   

๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะของ
พันธุกรรมแพะแกะ เพ่ือการรับรองและคุ้มครองพันธุ์  



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้ง
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือการผลิตแพะแกะต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

๕ ปฏิบัติ การศึกษา วิ จั ย  และพัฒนาองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตแพะแกะ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการผลิตแพะแกะพันธุ์ดี 

๖ ประสานงาน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
ร่วมกับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
ผลิตแพะแกะให้มีประสิทธิภาพ  

๗ ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ด้านแพะแกะได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์ กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เพ่ือการ
ประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปศุสัตว์ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒  
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

 
 
 
 
 
 



    

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 


