
    
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสัตว ์
 

ตําแหน่งเลขที่  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย) 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อํานวยการศูนย์  
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ   ระดับชํานาญการพิเศษ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในทางวิชาการสัตวบาล 
ด้านวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
อาหารสัตว์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์ 

พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ต้องใช้ความชํานาญเป็น
พิเศษและการประยุกต์ความรู้ ช้ันสูง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 

 
๒ กํากับดูแล ควบคุม การผลิตเมล็ดช้ันพันธ์ุคัด เมล็ดช้ันพันธ์ุหลัก เมล็ด

ช้ันพันธ์ุขยาย เมล็ดช้ันพันธ์ุจําหน่าย และกระจายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
อาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพ่ือให้ได้พืชอาหารสัตว์พันธ์ุดีและเสบียง
สัตว์คุณภาพดีตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและช่วยเหลือเกษตรกร 

๓ กํากับดูแล ควบคุม การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับสนับสนุน
งานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยี ให้บริการแก่เกษตรกรและหน่วยงานอ่ืน 



    
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๔ กํากับดูแล ควบคุม งานพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความมั่นคงในอาชีพการปศุสัตว์ 
๕ กํากับดูแล กําหนดแนวทางงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร

สัตว์ของหน่วยงาน เ พ่ือให้ได้วิ ธีการจัดการอาหารสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพกํากับดูแล  

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ข. ด้านการวางแผน 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงานหรือโครงการของสํานัก

พัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
 

 ค. ด้านการประสานงาน 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยมี

บทบาทในการให้ความเห็น แก้ปัญหา แนะนํา แก่ผู้ร่วมงานและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
กําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

๒ ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 

ง. ด้านการบรกิาร 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเก่ียวกับข้อมูล

วิชาการด้านอาหารสัตว์  ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เจา้หน้าที่ของ
รัฐ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์  

 
 



    
ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 

 ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ ๓ 
ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๓ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๔ 
ระดับที่ต้องการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ ๓ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 



    
รายละเอียดบญัชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศนูย์ (นักวิชาการสัตวบาล)  ระดับชาํนาญการพิเศษ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
1 581 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
2 591 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
3 600 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
4 629 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ 
5 592 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 
6 571 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
7 4140 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 
8 673 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
9 4509 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 

10 680 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
11 681 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ 
12 582 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 
13 709 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
14 711 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
15 726 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
16 727 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 
17 739 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
18 4238 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 

 


