
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

ต าแหน่งเลขท่ี 215 
 

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  กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ ซึ่งต้องวางแผน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในทางวิชาการ                 
ด้านสัตวบาลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากระบือ เพ่ือการสร้างสัตว์พันธุ์ดี การปรับปรุงพันธุ์ ด้านการ     
จัดการฟาร์ม การทดสอบพันธุ์สัตว์ การกระจายสัตว์พันธุ์ดี ให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป และ
ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากมากในส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม วางแผนและปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า 
ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการสัตวบาลด้านกระบือ พัฒนา 
ปรับปรุงและขยายพันธุ์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการ
ฟาร์ม ระบบการผลิต ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษและการ
ประยุกต์ความรู้ชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ      

๒ ควบคุม วางแผน และปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
อนุรักษ์พันธุ์กระบือทั้งในถิ่นและนอกถิ่นก าเนิด พัฒนาพันธุ์   
เ พ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์  วัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม  

๓ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือ เพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ทางพันธุกรรม เพ่ือรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์   



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
เกี่ยวกับกระบือ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการวิจัยและพัฒนากระบือแก่หน่วยงานในสังกัด
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นักวิชาการและผู้สนใจ เพ่ือให้การ
บริหารงานวิจัยและพัฒนากระบือของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  

๖ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการผลิตกระบือให้มีประสิทธิภาพ 

๗ ด าเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพ่ือให้     
การผลิตปศุสัตว์ด้านกระบือได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา     
พันธุ์สัตว์ ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ความรู้  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์                
แก่ส่วนราชการต่างๆ องค์กรเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ 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 ระดับที่ต้องการ 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 

 

 
 


