
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย หหssหหนัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมสัตวทดลองล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏบิัติงานในฐานะหัวหนากลุม ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากทางวิชาการสัตวแพทย ดานการดูแล 
จัดการสุขภาพ และผลิตสัตวทดลองชนิดตางๆ เชน ไกปลอดเชื้อเฉพาะ (SPF) เปด  กระตาย  โค แกะ สุกร 
เปนตน ตลอดจนผลิตภัณฑจากสัตว เชน ไขไกปลอดเชื้อเฉพาะ เปนตน  ในการตัดสินใจและแกปญหา               
ท่ียากมากในกลุมสัตวทดลอง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุม                 
มีความถูกตอง ครบถวนและตรงตามมาตรฐานสากล และรักษาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ควบคุมและวางแผนการศึกษา วิจัย คนควาและพัฒนา
งานสัตวทดลอง และควบคุมคุณภาพของสัตวทดลองให
ตรงตามมาตรฐานสากล เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเผยแพรองค
ความรู 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ ควบคุมการศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนและพัฒนาการ
บริหารงานสัตวทดลอง การผลิตและจัดหาสัตวทดลองทุก
ชนิด อาหารสัตว และงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการ
ผลิ ตสั ต ว ท ดลอ ง เป น ไปแผน ท่ี กํ าหนด ไว อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐาน   



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๓ วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา และพัฒนาและ
ปรับปรุงเก่ียวกับการตรวจสอบการติดเชื้อ ปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคสูสัตวทดลอง เพ่ือใหการ
ผลิตสัตวทดลองมีคุณภาพตามเปาหมายท่ี กําหนด 
ตลอดจนการศึกษา วิจัย  คนคว าสภาพแวดลอม ท่ี
เหมาะสมเพ่ือคงสภาพสัตวใหปลอดเชื้อท่ีทําใหเกิดโรค
ตามระบุไว  

4 ควบคุม ปรับปรุง ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอด
เทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ในการผลิตสัตวปลอดเชื้อ  
เพ่ือเผยแพรความรูดานสัตวทดลอง  

5 พัฒนาการกํากับดูแล ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติกับสัตวทดลองอยางถูกวิธี
ตามจรรยาบรรณสัตวทดลองแหงชาติ 

6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของสํานัก มอบหมายงาน แกปญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในการผลิตสัตวทดลองกับ
หนวยงานในสํานักหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
บทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับการผลิตสัตวทดลอง เพ่ือให
เกิดประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 



    

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษา แนะนําและถายทอดเทคโนโลยีดาน                   
สัตวแพทย การผลิตสัตวทดลอง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมี
ความรู  ความเขา ใจ ท่ี ถูกตอง และเ พ่ือใหสามารถ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสถานการณจริงอยาง
ถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี 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 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๔ 
ระดับท่ีตองการ   ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองครวม                        

ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 

 



    

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 

 


