
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
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  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับ สูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงมาก
ในทางวิชาการด้านสัตวบาล เพ่ือสร้างสัตว์พ่อแม่พันธุ์ (Parent Stock) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการ
ฟาร์ม การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ อณูพันธุศาสตร์ ทดสอบพันธุ์สัตว์ การกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้
เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
ตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับ
งานด้านสัตวบาล พัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์    
ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต    
ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษและการประยุกต์ความรู้
ชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิต
ปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ปฏิบัติการศึกษา ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมสัตว์
พ้ืนเมือง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั้งในและนอกถิ่น
ก าเนิดเดิม วิเคราะห์จ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุ รั กษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและ  
เท่าเทียม  



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม เพ่ือการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมแต่ละ
ท้องถิ่น มีคุณภาพ 

4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ คุณลักษณะประจ าพันธุ์ และรับรอง
พันธุ์ เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์  

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

6 ประสานงาน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ร่ วมกับหน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือปรับปรุ งและ
พัฒ นา ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า รผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ    

7 ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

 

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา     
พันธุ์สัตว์ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดย
มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปศุสั ตว์ แก่ เกษตรกรและผู้ เกี่ ยวข้องทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่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. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  ระดับช านาญการพิเศษ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 230-231 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2 232 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
3 233 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
4 298,437 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
5 236 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
6 448 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 
7 468 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
8 353-354 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
9 393 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 

10 303 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
11 390-392 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
12 432 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
13 420-421 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
14 364,455 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
15 227 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
16 445-447 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
17 394 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
18 465-467 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
19 329 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 
20 221 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
21 507 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 

 
 
 


