
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการศูนย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททัว่ไป ระดับอาวุโส 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส าพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด้านสัตวบาลค่อนข้างสูง เพ่ือสร้างสัตว์พ่อแม่พันธุ์ (Parent Stock) การปรับปรุงพันธุ์       
การจัดการฟาร์ม การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ ทดสอบพันธุ์สัตว์  และการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้
เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป การข้ึนทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ และระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม วางแผนและช่วยปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล พัฒนา ปรับปรุงและขยาย    
พันธุ์สัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบ
การผลิต เพ่ือสร้างสัตว์พันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับ
สภาพการเลี้ยงของเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ควบคุม วางแผน ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมสัตว์
พ้ืนเมือง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั้งในและนอกถิ่น
ก าเนิดเดิม วิเคราะห์จ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุ รั กษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม
เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์ เครือข่ายผลิตพันธุ์ดี และเครือข่าย
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เพ่ือให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

4 เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พันธุ์ดี       
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมีความปลอดภัย    
ต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการผลิตสัตว์ให้
มีประสิทธิภาพ 

6 ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการก ากับดูแล 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานปศุสัตว์ของเจ้าหน้าที่  
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน  
ปศุสัตว์ของผู้ ร่ วมงานหรือผู้ ใต้บั งคับบัญชาในงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ที่มี
ความซับซ้อน ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกษตรกร หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความ
ช านาญ แก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

๒ ประสานงานในระดับแผนงาน หรือหน่วยงานที่สูงกว่ากับ
หน่วยงานราชการและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
และ/หรือให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในงานปศุสัตว์ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

๓ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ ส าหรับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรได ้

 

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

ส่วนที ่ ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 3 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ 2 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ 2 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล  ระดับอาวุโส) 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 296 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
2 304 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
3 413 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
4 433 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
5 438 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
6 460 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
7 508 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 

 
 
 
 
 
 
 
 


