
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๔๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  เจาพนักงานสัตวบาล15แผน 
ช่ือตําแหนงในสายงาน    เจาพนักงานสัตวบาล15นักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
15ช่ือหนวยงาน    สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว15และแผนง 
15ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออน 

และเซลลสืบพันธุ สัตวแล 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ15สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว15และแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานดานสัตวบาล ในการดําเนินการและแกไขปญหาท่ี
คอนขางยากในศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยปฏิบัติงานในการศึกษา คนควาและวิจัยการผลิตสัตวโดย
ใชเทคโนโลยีชีวภาพ เชน เทคโนโลยีการยายฝากตัวออน ดาน
เซลลสืบพันธุสัตว  ตลอดจนการเก็บรักษาเซลลและตัวออนใน
สภาพแชแข็งเพื่อเปนธนาคารเช้ือพันธุ (Semen and Embryo 
Bank)การเจาะเก็บไขออนผานทางชองคลอด (Ovum pick 
up) การปฏิสนธินอกรางกาย (In vitro fertilization: IVF) 
การผลิตแฝดเหมือน (Cloning) การผลิตสัตวดวยเทคนิค ICSI 
(Intra cytoplasmic sperm injection) ก า ร ย า ย ฝ า ก
นิวเคลียส (Nuclear  transfer) และเทคโนโลยีชีวภาพดาน 
การผลิต การพัฒนาพันธุและขยายพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

การเก็บรักษาเช้ือพันธุภายใตความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศเพื่อใชในการปรับปรุงขยายพันธุและเพิ่มปริมาณสัตว
พันธุกรรมดี 

๒ ดําเนิ นการควบคุม  ปองกัน โรคระบาด การติดเช้ือ การ
แพรกระจายของเช้ือ การดูแลสุขภาพสัตว  การควบคุม
สภาพแวดลอมในการเล้ียงและการใชสัตวของศูนย เพื่อลดปญหา
ในการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

๓ ปฏิบัติงานงานทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพท่ี
เกี่ ย วข อ งกั บก ารปรับปรุ งและขยายพั น ธุ สั ต ว  เพื่ อ ให
หองปฏิบัติการไดมาตรฐานตามหลักสากล 

๔ รวมดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชนจาก              
ปศุสัตวพันธุดี สัตวพื้นเมือง และสัตวหายากในรูปของการแช
แข็งตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตว 

๕ รวมดําเนินการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออน 
และเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของลงสูฟารมเกษตรกร  
เพื่อใหมีลูกสัตวพันธุดีเกิดเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 

6 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจงเกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย
ท่ีมีความซับซอนเกี่ยวกับการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุ
สัตว แก ผูรวมงาน หนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพื่อถายทอดความรูความชํานาญงานดานงาน
ทางสัตวแพทยแกผูท่ีสนใจ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

๒ ถายทอดความรู เทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตว แก
เกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ปรับปรุง และขยายพันธุสัตว 

3 ประสานงานและบูรณาการงานในระดับสํานัก กับหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความ
เช่ียวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของศูนยและสํานัก 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 ช ว ย บ ริ ก า รป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ข ย าย พั น ธุ ป ศุ สั ต ว โด ย ใช
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวของ เชน การยายฝากตัวออน การ
ผลิตตัวออนจากการปฏิสนธินอกรางกายการคัดเลือกเพศ             
ตัวออน เปนตน กับเกษตรกรท่ีสนใจ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๑ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๑ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๗. การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๒. การคิดวิเคราะห 

ระดับท่ีตองการ ๑ 
ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๑ 

           



   

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ     นายณรงค   เล้ียงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 

 
 


