
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านสัตวบาล เพ่ือสร้างสัตว์พ่อแม่พันธุ์(Parent Stock) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม การอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ อณูพันธุศาสตร์ ทดสอบพันธุ์สัตว์ การกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและ
เกษตรกรทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับ
งานด้านสัตวบาล พัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์     
ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

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

๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาทคโนโลยีการผลิตสัตว์
พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม เพ่ือการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมแต่ละ
ท้องถิ่น มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ให้ค าแนะน าการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์ 
เครือข่ายผลิตพันธุ์ดี และเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เพ่ือให้
การผลิตสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5 ติดตามและประสานการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือปรับปรุงและ
พัฒ นา ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า รผ ลิ ตป ศุ สั ต ว์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

6 ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตมที่ก าหนด 

7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 
  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง        
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด 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
การปศสุัตว์ 

 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่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 ระดับท่ีต้องการ 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 

 
 
 
 
 
 
 



    

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  ระดับปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 230-231 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2 232 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
3 414 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
4 233 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
5 298,437 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
6 236,383 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
7 448 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 
8 468 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
9 353-354 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

10 393 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
11 373 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
12 378 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
13 303,395 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
14 390-392 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
15 234 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
16 409 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 
17 432,357 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
18 420-421 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
19 364,455 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
20 227,439 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
21 445-447 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
22 394,347 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
23 465-467 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
24 329 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 
25 503 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 
26 221 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
27 507,509 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 
28 4451 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี 
29 257 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

 


