
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน      
สัตวบาลตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ในศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวบรวม ช่วยสรุปรายงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการ   
เ ลี้ ย งสั ต ว์  ก า รจั ดกา รฟาร์ ม  กา รปศุ สั ต ว์ อิ นทรี ย์             
ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือสนับสนุนการผลิตพันธุ์
สัตว์ที่เหมาะสมในพื้นท่ีและเป็นมาตรฐานสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ รวบรวมและจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลการผลิต 
รวมถึงขออนุมัติจ าหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน เพ่ือให้การ
จัดการข้อมูลเป็นไปตามแนวทางและแผนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓ รวบรวมและเก็บข้อมูลการให้อาหาร การจัดการ การเลี้ยงดู 
เพ่ือรายงานผลให้เป็นไปตามแผน และโครงการต่าง ๆ ของ
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ช่วยเหลือและสนับสนุนงานวิจัยด้านปศุสัตว์ เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

๕ ให้ค าปรึกษาแนะน าปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ เบื้องต้น         
แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป 
เ พ่ือให้การเลี้ ยงสัตว์มีประสิทธิภาพและเ พ่ิมผลผลิต       
ด้านปศุสัตว์ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการบริการ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการและหน่วยงาน
ภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไปและเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ช่วยในการประสานงานและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตและดูแลพันธุ์สัตว์ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ หรือเกษตรกรทั่วไป 

๓ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 1 
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 ๑ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

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  ระดับปฏิบัติงาน 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 235 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2 1121 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
3 679 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
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 

 
 


