
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบทา้ย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานัก
พัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ก. ด้านการปฏบิตักิาร 
 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 

๑ ร่วมดําเนินงานวิจัยกับนักวิชาการ ในการช่วยเหลือ 
สนับสนุนงานศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านอาหาร
สัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และช่วยรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สําหรับการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร  

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

แล้วเสร็จถูกต้องภายในกรอบเวลาที่ 
 
 

๒ ดําเนินงานทดสอบ สาธิต เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์ เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 

๓ ดําเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์ เมล็ดช้ันพันธ์ุคัด เมล็ดช้ัน
พันธ์ุหลัก เมล็ดช้ันพันธ์ุขยาย เมล็ดช้ันพันธ์ุจําหน่าย การ
กระจายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพ่ือให้ได้
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานกําหนดสําหรับสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและช่วยเหลือเกษตรกร 



   

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 

๔ ดําเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ และ
แก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์ เพ่ือลดความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความมั่นคงในอาชีพ
การปศุสัตว์ 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
ข. ดา้นการบรกิาร 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 

๑ ให้คําปรึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงาน ด้านอาหาร
สัตว์ที่รับผิดชอบ ให้แก่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สมาชิก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  

 
๒ ประสานงานในการปฏิบัติงานกับภายในและภายนอก

หน่วยงาน เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

 
ส่วนที่  ๔  คณุสมบตัทิี่จําเปน็ในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดตาม 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล  ระดับที่ต้องการ ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ ๑ 
ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๑ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๑ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๑ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๑ 

 



   

 

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 ๑ 
ระดับที่ต้องการ ๑ 
ระดับที่ต้องการ ๑ 

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

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 
ตําแหน่ง เจ้าพนกังานสตัวบาล  ระดบัปฏบิตังิาน 
ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
ลําดบัที ่ ตําแหนง่เลขที ่ ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์ 

1 265 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
2 619 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
3 624 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
4 1346 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
5 609 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
6 1429 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
7 1374 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย ์
8 615 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 
9 2400 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 

10 579 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
11 1492 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
12 648 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ ์
13 2450 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธาน ี
14 760 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
15 643 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 
16 2364 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 
17 2370 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
18 699 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร ่
19 703 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ ์
20 2396 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย 
21 2459 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 
22 2430 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุร ี
23 2458 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุร ี
24 2631 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรขีันธ์ 
25 2674 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรขีันธ์ 
26 724 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุร ี
27 665 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุร ี
28 668 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎรธ์าน ี
29 701 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 
30 580 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
31 2658 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
32 752 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
33 753 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
34 757 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรงั 
35 1375 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 


