
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๑, ๑๓๗๑, ๑๓๘๒, ๑๔๒๕, ๑๔๐๑,  

๑๔๓๙, ๑๔๕๗, ๑๔๗๐, ๑๔๙๐, ๑๕๐๓ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการศูนย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
     (สระบุร,ี ชลบุรี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแกน, 
     เชียงใหม, พิษณุโลก, ราชบุรี, สุราษฎรธานี, สงขลา) 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนย ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน              
โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ  และความชํ านาญสู งมากทางวิ ชาการสัตวแพทย                            
ดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ในการตัดสินใจและแกไขปญหาท่ียากมากของศูนยวิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงาน                   
ในภาพรวมของศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายและแผนท่ีสํานักกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบั 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม วางแผนการศึกษา วิ เคราะห วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการผลิตและขยายพันธุสัตว การผสมเทียม 
การผลิตตัวออน การยายฝากตัวออน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการปรับปรุงพันธุสัตว
ของเกษตรกรใหมีคุณคาเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของโครงการ 

๒ ควบคุม วางแผน ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน และพัฒนาการ
อนุรักษพันธุกรรมสัตว เชื้อพันธุของสัตวพอพันธุดีประจําถ่ิน  
เพ่ือรักษาพันธุกรรมท่ีดีเลิศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปศุสัตวประจําถ่ินใหคงอยูยั่งยืนในประเทศ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุม วางแผน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการดาน
วิทยาการสืบพันธุของปศุสัตว การตรวจวินิจฉัย และแกไข
ปญหาระบบสืบพันธุในปศุสัตวของเกษตรกร เพ่ือลดความ
สูญเสีย และลดตนทุนการผลิต 

๔ ควบคุม วางแผน ให คําปรึกษา แนะนํา และถายทอด                  
องคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต การปรับปรุงและ
ขยายพันธุปศุสัตว จัดการปญหาสุขภาพระบบสืบพันธุสัตวให
เกษตรกรผู เลี้ยงปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเผยแพร
ความรูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวของ
เกษตรกรใหมีผลผลิตและรายไดท่ีด ี

๕ ควบคุม วางแผน และพัฒนาการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศการผลิตปศุสัตวสูกลุมเกษตรกรและเกษตรกร             
ผูเลี้ยงปศุสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต พัฒนาความรูความสามารถใหเปน Smart Farmer 
สรางรายไดท่ีม่ันคง 

๖ ควบคุม วางแผน ติดตาม และประเมินผลการจัดเก็บคุณภาพ
น้ําเชื้อแชแข็งของสัตวพอพันธุดีในปศุสัตวใหไดมาตรฐาน               
ท่ีกําหนดพรอมใชงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริการ
ปรับปรุงพันธุสัตวของเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสํานัก 
มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของโครงการ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ
ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไวระสาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติ ราชการพึงพอใจของ
หนวยงานอ่ืนๆ ตอกลุมติดตามและ



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้ แจ ง  ให ข อ คิด เห็ น ใน ท่ีประชุ มคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน แกบุหมาย 

ประเมินผล 

• ระดับความรวดเร็วในการชี้แจง
และใหรายละเอียด ขอมูล ขอเท 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย
ดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหนักวิชาการ เจาท่ี
ผสมเทียม และเกษตรกรท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 
และเพ่ือใหการดําเนินการสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติได
ตามสภาวการณจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖.  ความใฝรูรอบดาน          
๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง   
๘.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค     

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


