
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๐๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวละแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน   - 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการสัตวแพทยดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม  ในการตัดสินใจและแกปญหา 
ทางวิชาการท่ียากและซับซอนมาก  และมีผลกระทบในวงกวางของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
และกรมปศุสัตว  เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ พัฒนารูปแบบและนโยบายการวิจัยดานการผลิตและ
มาตรฐานน้ําเชื้อ ผลิตสัตว และการขยายพันธุสัตวของพอ
พันธุ ท่ี เ ก่ียวกับการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ  
เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนได   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล         
การปฏิบัติราชการ 

๒ 

 

 

 

 

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางวิชาการสัตวแพทยดาน
น้ําเชื้อและพอพันธุ วิทยาการระบบสืบพันธุสัตวเพศผู 
ระบบตอมไรทอ สรีรวิทยา ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพน้ําเชื้อ 
การเก็บรักษาและการใชน้ําเชื้อ การตรวจวิเคราะห
คุณภาพดานชีวภาพและสุขอนามัย พันธุศาสตรโมเลกุล
เก่ียวกับน้ําเชื้อพอพันธุและจุลชีพในน้ําเชื้อ ระบบควบคุม
คุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุ และศูนยผลิตน้ําเชื้อ ประยุกต 
พัฒนา การตรวจวิเคราะหและควบคุมคุภาพน้ําเชื้อ  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการขยายและปรับปรุงพันธุปศุสัตว 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ วางแผน กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน 
โครงการ ตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวในเรื่องน้ําเชื้อ
พอ พันธุ สัตว  ระเบี ยบการควบคุมคุณภาพน้ํ า เชื้ อ 
มาตรฐานศูนยผลิตน้ําเชื้อ พิจารณาปรับปรุงใหเปนสากล
และเปนปจจุบัน  เพ่ือใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและสากล 

๔ ใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาคุณภาพ
น้ํ า เ ชื้ อ  ศู น ย ผ ลิ ต น้ํ า เ ชื้ อ แ ล ะ พ อ พั น ธุ สั ต ว  แ ก
ผูประกอบการศูนยผลิตน้ําเชื้อ นักวิชาการ และเจาหนาท่ี  
เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชอยางถูกตอง 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ใหแกนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือให
สามารถนําความรู ไปใชอยางถูกตอง  และสามารถ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสถานการณท่ีเปนจริง 

๖ เป นผู แทนกรมป ศุสั ตว ในการประสานงาน  ร ว ม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับ
หนวยงานทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เจรจา ตอรอง ชี้แจงในเรื่องกฎระเรียบการคาน้ําเชื้อ
ระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกันและบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๗ ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกรม
ปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุ
ผสมเทียมในระดับกลยุทธของกรมปศุสัตวมอบหมายงาน  
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล  เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล           
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 



    

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน
หรือองคกรอ่ืน  โดยมีบทบาทในการจูงใจ  โนมนาวเพ่ือให
เกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล          
การปฏิบัติราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานของสํานัก และ
หนวยงานท่ี เ ก่ียวของ  รวมท้ัง ท่ีประชุม ท้ังในและ
ตางประเทศ  เพ่ือใหเกิดประยชนและความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําและ/หรือเผยแพรใหความรูความ
เขาใจในการฝกอบรม  ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดาน และ
ทักษะท่ัวไปในการดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม
แกบุคลากรในสายงาน  เ พ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการในการปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล             
การปฏิบตัิราชการ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดมามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

1. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว 
2. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

3. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
4. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

1. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

2. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

3. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

4. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒  

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

2. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๔ 



    

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

5. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน          
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง   
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริการ 
๑. วิสัยทัศน              
๒. การวางกลยุทธภาครัฐ      
๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน            
๔. การควบคุมตนเอง  

 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๑. การคิดวิเคราะห             
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน    
๓. การมองภาพองครวม  

 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

            
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภากการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 


