
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 499  

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  กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต้องวางแผน ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ืออนุรักษ์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ ด้านอณูพันธุศาสตร์ ด้านการขึ้นทะเบียนสัตว์พ้ืนเมืองประจ า
ถิ่น/สัตว์เลี้ยงไทยประจ าถิ่นและรับรองพันธุ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในส านักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาต
ฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ              
      
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม วางแผนและปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการสัตวบาลด้านการวิจัย
และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ต้องใช้ความ
ช านาญเป็นพิเศษและการประยุกต์ความรู้ชั้นสูง เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ควบคุม วางแผน และปฏิบัติการศึกษา ส ารวจและรวบรวม
พันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมือง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั้ง
ในและนอกถิ่ นก า เนิ ด เดิ ม  วิ เ คราะห์จ าแนกความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม  



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 ควบคุม วางแผน และปฏิบัติการศึกษา วิจัย เพ่ือให้ได้
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ที่เหมาะสมและสามารถปรับตัว
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคปศุสัตว์ รวมทั้งการจัดการมูลสัตว์เพ่ือเป็น
พลังงานและปุ๋ย 

๔ พัฒนาระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายในภาคพ้ืนเอเชีย เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุสัตว์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชีย 

5 ก ากับ ดูแล และด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ของประเทศไทยและ
ของเอเชีย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ 

6 วางแผนและด าเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะ
สัตว์  ศูนย์วิจัยและบ ารุ งพันธุ์สัตว์  เ พ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
การผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
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 ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดย
มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตวัชี้วัด 

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

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปศุสัตว์ 

 
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 

 


