
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๓๓๓, ๓๓๔, ๓๖๘, ๕๘๕, 

๑๓๑๖, ๑๓๕๔, ๑๔๔๑, ๑๔๗๒  
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ชื่อหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
     (สระบุร,ี ชลบุรี, อุบลราชธาน,ี ขอนแกน, ราชบุรี, สุราษฎรธานี) 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
งานสูงทางวิชาการสัตวบาลดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ในการตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก                 
ในศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือสนับสนุน                   
ใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห  วิ จั ย  ค น ค ว า  แ ล ะ พั ฒ นา เ ก่ี ย ว กั บ
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว การขยายพันธุสัตว และการ
ปรับปรุงพันธุ ท่ีตองใชความชํานาญและการประยุกตชั้นสูง เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตปศุสัตว และเพ่ิม
ผลผลิตน้ํานม อัตราการเจริญเติบโต และความสมบูรณพันธุใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยผสมเทียมในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว 

๓ แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานสัตวบาลเก่ียวกับการ
ผลิตและขยายพันธุสัตว การผสมติดยาก และปญหาความ



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

สมบูรณพันธุ  ในปศุสัตวของเกษตรกร เพ่ือให เปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด และลดความสูญเสีย ลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว 

๔ ดําเนินการคัดเลือกและทดสอบสกุลสัตว เพ่ือสรางพอพันธุดีเลิศ
ในประเทศ 

๕ ดําเนินการเก่ียวกับปฏิบัติงานดานการผสมเทียม การเลี้ยงดู 
และการจัดการฟารม รวมท้ังสัตวทดลองท่ีใชในการฝกอบรม 
เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ ในรูปแบบของสื่อตางๆ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการฟารมของเกษตรกร   

๖ ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
การผลิตปศุสัตวสูกลุมเกษตรกรและเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาความรูความสามารถใหเปน 
Smart Farmer สรางรายไดท่ีม่ันคง 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผน
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน
หรือโครงการของศูนย และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกบุคลากรในสํานักหรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกบุคลากรในสํานักหรือ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



   

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา เสนอแนะ ใหความเห็นเก่ียวกับขอมูล
ดานเทคโนโลยีการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ  แก 
หนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือการประกอบอาชีพ
ดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการผสมเทียมและความ
สมบูรณพันธุ เพ่ือเผยแพรความรูดานการปศุสัตว 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ 2 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 2 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ 2 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 2 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 2 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 2 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ 2 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ 3 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ 3 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 2 



   

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ 2 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ 2 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
 


