
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๗, ๑๒๗๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทยนัและแผน 
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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญงานสูงมากทางวิชาการสัตวแพทย ดานการดูแล จัดการสุขภาพ และผลิตสัตวทดลองชนิดตางๆ เชน 
ไกปลอดเชื้อเฉพาะ (SPF) เปด  กระตาย  โค แกะ สุกร เปนตน ตลอดจนผลิตภัณฑจากสัตว เชน ไขไก
ปลอดเชื้อเฉพาะ เปนตน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมากในกลุมสัตวทดลอง สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดสัตวทดลองและผลิตภัณฑจากสัตวทดลองท่ีมีคุณภาพ ปลอดโรค และ
ปริมาณเพียงพอกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาและพัฒนางานสัตวทดลอง 
และควบ คุม คุณภาพของสั ต ว ทดลอง ให ตร งตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเผยแพรองคความรู 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนและพัฒนาการบริหารงาน
สัตวทดลอง การผลิตและจัดหาสัตวทดลองทุกชนิด 
อาหารสัตว และงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการผลิต
สัตวทดลองเปนไปแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา และพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับการตรวจสอบการติดเชื้อ ปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายเชื้อโรคสูสัตวทดลอง เ พ่ือใหการผลิต



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

สัตวทดลองมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจน
การศึกษา วิจัย คนควาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือคง
สภาพสัตวใหปลอดเชื้อท่ีทําใหเกิดโรคตามระบุไว  

4 ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีและเทคนิค
ตางๆ ในการผลิตสัตวปลอดเชื้อ  เพ่ือเผยแพรความรูดาน
สัตวทดลอง  

5 พัฒนาการกํากับดูแล ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติกับสัตวทดลองอยางถูกวิธี
ตามจรรยาบรรณสัตวทดลองแหงชาติ 

6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
สํานัก มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกันในงานดานสัตวทดลองกับ
หนวยงานภายในสํานักหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
บทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับงานสัตวทดลอง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 
 



    

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีดานงาน
สัตวทดลอง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง และเพ่ือใหสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานได
ตามสถานการณจริงและอยางถูกตอง   

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 
 
 


	ประสานงานการทำงานร่วมกันในงานด้านสัตว์ทดลองกับหน่วยงานภายในสำนักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
	ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับงานสัตว์ทดลอง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
	ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านงานสัตว์ทดลอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อให้สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงและอย่างถูกต้อง  

