
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๕๒, ๑๓๕๓, ๑๓๗๒, 1373, ๑๓๘๓, 

               ๑๔๒๖, ๑๔๐๒, ๑๔๔๐, ๑๔๕๘, 
๑๔๗๑, ๑๔๙๑, ๒๒๕๔, 1356 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทยนัและ 
ช่ือตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ช่ือหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
     (สระบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแกน, 
     เชียงใหม, พิษณุโลก, ราชบุรี, สุราษฎรธานี, สงขลา) 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและและ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงทางวิชาการสัตวแพทยดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ในการดําเนินการท่ีตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาท่ียากในศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการ
ผลิตและขยายพันธุสัตว การผสมเทียม การผลิตตัวออน การ
ยายฝากตัวออน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปศุสัตวในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อการปรับปรุงพันธุสัตวของเกษตรกรใหมี
คุณคาเพิ่มข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของ 

 

 

 
๒ ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ

พันธุกรรมสัตว เช้ือพันธุของสัตวพอพันธุดีประจําถ่ิน เพื่อ
รักษาพันธุกรรมท่ีดีเลิศและความหลากหลายทางชีวภาพของ                 
ปศุสัตวประจําถ่ินใหคงอยูยั่งยืนในประเทศ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการดานวิทยาการสืบพันธุของปศุสัตว การตรวจ
วินิจฉัย และแก ไขปญหาระบบสืบพันธุ ในปศุสัตวของ
เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อลดความสูญเสีย และลด
ตนทุนการผลิต 

๔ กํากับ ดูแล และดําเนินการถ ายทอดองค ความรูด าน
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต การปรับปรุงและขยายพันธุ            
ปศุสัตว จัดการปญหาสุขภาพระบบสืบพันธุสัตวใหเกษตรกรผู
เล้ียงปศุสัตวในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อเผยแพรความรูและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวของเกษตรกรใหมี
ผลผลิตและรายไดท่ีดี 

๕ ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศการผลิตปศุสัตว สูกลุมเกษตรกรและ
เกษตรกรผู เ ล้ีย งป ศุ สัตว ในพื้ น ท่ี รับ ผิดชอบ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาความรูความสามารถใหเปน 
Smart Farmer สรางรายไดท่ีมั่นคง 

๖ กํากับดูแล และดําเนินการจัดเก็บคุณภาพน้ําเช้ือแชแข็งของ
สัตวพอพันธุดีในปศุสัตวใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดพรอมใชงาน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อการบริการปรับปรุงพันธุสัตวของ
เกษตรกรอยางท่ัวถึง 

๗ ปฏิบั ติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่ อสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน
หรือโครงการของสํานัก และแกปญหาในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็น
และคําแนะนําเบ้ืองตนแกบุคลากรในสํานักหรือหนวยงานอื่น  
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกบุคลากรในสํานักหรือ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานในหนาท่ี  เพื่อสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ ใหคําแนะนํา จัดทําส่ือสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด
เทคโน โลยี เกี่ ยวกับห ลักวิชาการสัตวแพทย  งานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 



   

๗. การทํางานบนพื้นฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ     นายณรงค   เล้ียงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
 


