
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบทา้ย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
วิชาการสัตวบาล เก่ียวกับด้านวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าและทดลองเก่ียวกับอาหาร
สัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
สําหรับการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ รวบรวมข้อมูล เพ่ือกําหนดแนวทางงานวิจัยและการใช้
ประโยชน์ด้านอาหารสัตว์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้วิธีการ
จัดการอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ร่วมดําเนินงาน การผลิตเมล็ดช้ันพันธ์ุคัด เมล็ดช้ันพันธ์ุหลัก 
เมล็ดช้ันพันธ์ุขยาย เมล็ดช้ันพันธ์ุจําหน่าย และกระจายพันธ์ุ
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพ่ือให้ได้พืช
อาหารสัตว์พันธ์ุดีและเสบียงสัตว์คุณภาพดีตามมาตรฐานที่
กําหนดสําหรับสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และช่วยเหลือเกษตรกร 



    

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่
กําหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 ๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะให้ความเห็นเก่ียวกับ

ข้อมูลวิชาการด้านอาหารสัตว์ ให้แก่ หน่วยงานราชการ 
องค์กรเกษตรกร  เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ  เกษตรกร  และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพด้าน  
ปศุสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

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

ระดับที่ต้องการ ๑ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 

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

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 



    

รายละเอียดบญัชีตําแหน่งเลขที่แนบท้าย 
ตําแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ระดับชาํนาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ลําดับท่ี ตําแหน่งเลขท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

1 1651 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
2 641 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธ์ุ 
3 669 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
4 583 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
5 584 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
6 734 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
7 2324 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
8 601 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
9 602 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 

10 614 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 
11 3220 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 
12 719 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
13 710 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
14 712 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
15 744 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ ์
16 2442 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ ์
17 686 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ ์
18 642 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
19 663 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
20 677 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
21 1649 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
22 684 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
23 682 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
24 683 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
25 658 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
26 4261 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
27 741 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
28 742 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
29 659 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
30 593 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
31 603 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
32 691 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย 
33 4189 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
34 713 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
35 3995 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
36 740 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
37 652 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 

 


