
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อํานวยการศูนย์ 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญงานด้านสัตวบาลค่อนข้างสูง  ด้านวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้าน
อาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก ใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้าน
อาหารสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ และ
การวิเคราะห์อาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้สําหรับการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒ กํากับดูแล ควบคุม การผลิตเมล็ดช้ันพันธ์ุคัด เมล็ดช้ันพันธ์ุ
หลัก เมล็ดช้ันพันธ์ุขยาย เมล็ดช้ันพันธ์ุจําหน่าย และ
กระจายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ 
เพ่ือให้ได้พืชอาหารสัตว์พันธ์ุดีและเสบียงสัตว์คุณภาพดีตาม
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและช่วยเหลือเกษตรกร 



   

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๓ กํากับดูแล ควบคุม การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สัตว์และเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สําหรับสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยี ให้บริการ
แก่เกษตรกรและหน่วยงานอ่ืน 

 

๔ กํากับดูแล ควบคุม งานพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผลิตอาหาร
สัตว์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความมั่นคง
ในอาชีพการปศุสัตว์ 

๕ กํากับดูแล กําหนดแนวทางงานวิจัยและการใช้ประโยชน์
ด้านอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้
ได้วิธีการจัดการให้อาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ข. ด้านกํากับดูแล 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 

๒ วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค. ด้านการบรกิาร 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูลวิชาการด้านอาหารสัตว์  ให้แก่หน่วยงานราชการ 
องค์กรเกษตรกร  เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ  เกษตรกร  และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  ใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการ
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์  

 



   

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๓ ประสานการทํางานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น แก้ปัญหา 
แนะนํา แก่สมาชิก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

 
ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปน็ในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล  ระดับที่ต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๒ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 
ระดับที่ต้องการ ๓ 

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
   วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



   

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศนูย์ (เจ้าพนกังานสตัวบาล)  ระดบัอาวุโส 
ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
1 613 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
2 647 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธ์ุ 
3 651 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
4 657 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
5 733 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย 
6 705 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 
7 723 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
8 623 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
9 755 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

10 759 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 

 


