
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
 

15ตําแหนงเลขท่ี15 ๑๓๕๙, ๑๓๖๔, ๑๓๗๖, ๑๓๙๖, ๑๔๐๖, 
๑๔๐๘, ๑๔๑๐, ๑๔๒๗, ๑๔๓๐, ๑๔๓๔, ๑๔๕๒, 
๑๔๕๓, ๑๔๕๕, ๑๔๗๗, ๑๔๘๖, ๑๔๙๘, ๑๕๐๗, 
๑๕๐๙, ๒๕๑๘, ๒๕๒๗, ๒๖๓๖, ๒๖๖๖, ๒๙๗๑, 
๓๒๕๙, ๔๓๕๕, ๔๔๖๖, ๔๕๔๗, ๔๗๗๖, ๑๕๐๕  

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    เจาพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน..ระเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
15ชื่อหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
15     (สระบุร,ี ชลบรุี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแกน, 
     เชียงใหม, พิษณุโลก, ราชบุรี, สุราษฎรธานี, สงขลา) 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ15สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานทาง
สัตวบาลดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบในศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 1 5สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต                     
ปศุสัตว 1 5 เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ร ว ม ป ฏิ บั ติ ง า น ศึ ก ษ า  ค น ค ว า  วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพ และการปรับปรุงพันธุ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
น้ํานม อัตราการเจริญเติบโต และความสมบูรณพันธุใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล       
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ดําเนินการคัดเลือกและทดสอบสกุลสัตว เพ่ือสรางพอพันธุดี
เลิศในประเทศไว 

๓ ดําเนินงานดานการผสมเทียม การเลี้ยงสัตว และการจัดการ 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบั ติงานของศูนยและ
เกษตรกรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

๔ สํารวจ เก็บตัวอยาง บันทึก เก็บรวบรวม และตรวจสอบ
ขอมูลปศุสัตวและขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ใชเปนขอมูลของระบบสารสนเทศการผลิตปศุสัตวสูกลุม
เกษตรกรและเกษตรผูเลี้ยงปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต พัฒนาความรูความสามารถใหเปน Smart Farmer 
สรางรายไดท่ีม่ันคง 

5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานสัตวบาล ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบแกผูรวมงาน เกษตรกร หนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความ
ชํานาญแกผูท่ีสนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล             
การปฏิบัติราชการ 

๓ ประสานงานในระดับปฏิบัติงาน กับหนวยงานของสํานัก 
หนวยงานราชการ และเอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือสราง
ความรวมมือในงานปศุสัตว และแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางานของศูนยและของสํานัก  

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล  ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ   ๑ 

  



   

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ   ๑ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ   ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ   ๑  

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ   ๑ 

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

ระดับท่ีตองการ   ๑ 
ระดับท่ีตองการ   ๑ 
ระดับท่ีตองการ   ๑ 
ระดับท่ีตองการ   ๑ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๒. การคิดวิเคราะห 
๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 

ระดับท่ีตองการ   ๑ 
ระดับท่ีตองการ   ๑ 
ระดับท่ีตองการ   ๑ 

 
 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
แกไขขอมูลเม่ือวันท่ี   กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 


