
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๔๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสัตวบาลและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาลและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตวแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุม ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากทางวิชาการสัตวบาลดานการประเมิน
พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุสัตว และดานสถิติ ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากของกลุมวิจัยและ
ประเมินพันธุกรรมสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุมมี
ความถูกตอง ครบถวน และบรรลุเปาหมายและแผนท่ีสํานักกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบั 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม วางแผน สราง ทดสอบ ประเมินพันธุกรรม และ
คัดเลือกสัตวพันธุท่ีใชในการผลิตน้ําเชื้อแชแข็ง ตัวออน เซลล
ตนแบบ ฯลฯ ในประเทศโดยใชขอมูลลักษณะปรากฏ ขอมูล
พันธุประวัติ และขอมูลจีโนมดวยวิธีการแบบฝูงเปด (Open 
nucleus herd) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และใหได
สัตวพันธุตรงตามเปาหมายการปรับปรุงพันธุ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ คว บ คุม  ว า ง แผน  ศึ กษา  วิ เ ค ร า ะห  วิ จั ย ป จ จั ย ท า ง
สภาพแวดลอม และปจจัยทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอลักษณะ
สําคัญทางเศรษฐกิจในปศุสัตว รวมถึงลักษณะท่ีสําคัญในสัตว
พ้ืนเมือง สัตวปา และสัตวหายากใกลสูญพันธุ ท่ีตองใชความ
ชํานาญเปนพิเศษและประยุกตความรูชั้นสูง เพ่ือพัฒนาองค
ความรู ในการจัดการเลี้ยงดูและวางแผนในการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุมและวางแผนการพัฒนาแผนการผสมพันธุและระบบ
การประเมินความสามารถทางพันธุกรรมปศุสัตว โดยวิธีทาง
พันธุศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative genetics) และอณู
พันธุศาสตร (Molecular genetics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความถูกตองแมนยําและความกาวหนาทางพันธุกรรม 

๔ ควบคุมและวางแผนพัฒนาดัชนีการคัดเลือกลักษณะท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลทางพันธุกรรมรวมกับ
ขอมูลทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการปรับปรุง
พันธุของแตละปศุสัตว 

5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสํานัก 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ 
ท้ังภายในสํานักหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ปรึกษา เสนอแนะ ใหความเห็นเก่ียวกับขอมูล
วิชาการดานการผลิตปศุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การใช
ประโยชนขอมูลทางพันธุกรรม และสถิติขอมูลทางพันธุกรรม
สัตว แก หนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ัวไป เ พ่ือการ
ประกอบอาชีพดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตวเก่ียวกับการ
ประเมินพันธุกรรมสัตว การปรับปรุงพันธุสัตวรวมถึงขอมูลดาน
สถิติ เพ่ือเผยแพรความรูดานการปศุสัตว 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล 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 ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 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 

 
 


