
   

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 ระดับปฏิบัติการชาการ 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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการสัตวแพทยในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบในศูนยวิจัยการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพื่อสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการผลิต
และขยายพันธุสัตว การผสมเทียม การผลิตตัวออน การยาย
ฝากตัวออน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปศุสัตวในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อการปรับปรุงพันธุสัตวของเกษตรกรใหมี
คุณคาเพิ่มข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของ 

 

 

 
๒ ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมสัตว 

เช้ือพันธุของสัตวพอพันธุดีประจําถ่ิน เพื่อรักษาพันธุกรรมท่ีดี
เลิศและความหลากหลายทางชีวภาพของปศุสัตวประจําถ่ิน
ใหคงอยูยั่งยืนในประเทศ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการดานวิทยาการสืบพันธุของปศุสัตว การตรวจ
วินิจฉัย และแก ไขปญหาระบบสืบพันธุ ในปศุสัตวของ
เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อลดความสูญเสีย และลด
ตนทุนการผลิต 

๔ ดําเนินการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิต การปรับปรุงและขยายพันธุปศุสัตว จัดการปญหา
สุขภาพระบบสืบพันธุสัตวใหเกษตรกรผูเล้ียงปศุสัตวในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อเผยแพรความรูและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตวของเกษตรกรใหมีผลผลิตและรายไดท่ีดี 

๕ ศึกษา วิ เคราะห เกี่ ยวกับการใชประ โยชน จากระบบ
สารสนเทศการผลิตปศุสัตวสูกลุมเกษตรกรและเกษตรกรผู
เล้ียงปศุสัตวในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต พัฒนาความรูความสามารถใหเปน Smart Farmer 
สรางรายไดท่ีมั่นคง 

๖ ดําเนินการจัดเก็บคุณภาพน้ําเช้ือแชแข็งของสัตวพอพันธุดีใน
ปศุสัตว ให ไดมาตรฐาน ท่ีกํ าหนดพรอมใช งาน ในพื้ น ท่ี
รับผิดชอบ เพื่อการบริการปรับปรุงพันธุสัตวของเกษตรกร
อยางท่ัวถึง 

๗ ปฏิบั ติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่ อสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

 ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานหรือโครงการของศูนย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 ๒ ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอยหมาย 



   

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา จัดทําส่ือสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด
เท ค โน โลยี เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก วิ ช าก าร สั ต วแ พ ท ย  ง า น
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

๒ ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย  ระดับท่ีตองการ ๑  

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 ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

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

ระดับท่ีตองการ ๑ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 



   

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ     นายณรงค   เล้ียงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
 


