
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๓๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวะแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุม ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากทางวิชาการสัตวแพทยดานเทคโนโลยีการ
ผสมเทียมและการสืบพันธุ ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวช
และวิทยาการสืบพันธุ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุม              
มีความถูกตอง ครบถวน และบรรลุเปาหมายและแผนท่ีสํานักกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบั 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบ คุม  ว า งแผน  ศึ กษา  ค นคว า  วิ จั ย  และ พัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว การขยายพันธุสัตว วิทยาการ
สืบพันธุสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความ
สมบูรณพันธุ ปญหาของระบบสืบพันธุ การผสมติดยาก การ
เปนหมัน ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ และความ
สมบูรณพันธุของปศุสัตวในประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 

 2 ควบคุม วางแผน ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัยปญหาทางระบบสืบพันธุของปศุสัตวในดาน
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของศูนยปฏิบัติการกลาง และศูนย
ปฏิบัติการอางอิงในการตรวจวินิจฉัยปญหาทางระบบสืบพันธุ
ของปศุสัตวในความรับผิดชอบ ตลอดจนหองปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีของศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ 
ใหสามารถตรวจวนิิจฉัยไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และสามารถ



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ตอบสนองการแกปญหาท่ีเก่ียวกับความสมบูรณพันธุของ           
ปศุสัตวในทองท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 ควบคุม กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัย
ตัวอยางของปศุสัตวท่ีมีปญหาระบบสืบพันธุ ท่ีสงมาตรวจท่ี
ศูนยปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยปญหาทางระบบสืบพันธุ
ของปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
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 ราชการ พึงพอใจของ
หนวยงานอ่ืนๆ ตอกลุมติดตามและ
ประเมินผล 

• ระดับความรวดเร็วในการชี้แจง
และใหรายละเอียด ขอมูล ขอเท 

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

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาการ
สืบพันธุและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจ และเพ่ือใหการ
ดํา เนินการสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติ งานไดตาม
สภาวการณจริงและอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี 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 
 


