
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส าพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านสัตวบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยากในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชว่ยปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือสร้างสัตว์พันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการ
เลี้ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่ และประโยขน์ในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ด าเนินงานด้านเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านการจัดการ
ฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ การกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกร
เครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมืองสัตว์หายากและ
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั้งในและนอกถิ่นก าเนิดเดิม เพ่ืออนุรักษ์
พันธุกรรมสัตว์  

๔ ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์แก่
เจ้าหน้าที่ เกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือให้
การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๕ ประสานการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์      
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ที่มี
ความซับซ้อน ที่อยู่ ในความรับผิดชอบแก่ เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ แก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฎิบัติ
ราชการ 

 

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

 
ที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตาม 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 1 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

 
 
 
 



   

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. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  ระดับช านาญงาน 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 235 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2 1121 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
3 679 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุร ี
4 995 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
5 1083 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
6 292 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
7 300 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 
8 2192,3179 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
9 2381 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

10 457 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
11 1001,2955 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
12 2129,2642 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
13 385 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
14 396 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
15 405 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
16 4557,4746 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 
17 416 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
18 305,424 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
19 400 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
20 441 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
21 449,4520 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
22 462 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
23 337,469 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
24 588,4756 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 
25 428 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 
26 475,2788 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
27 510 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 
28 516 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี 
29 1711,4084 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

 


