
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๒๓๗, ๑๒๗๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทยนัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมสัตวทดลองล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงทางวิชาการสัตวแพทย ดานการดูแล จัดการสุขภาพ และผลิตสัตวทดลองชนิดตางๆ เชน ไกปลอดเชื้อเฉพาะ 
(SPF) เปด  กระตาย  โค แกะ สุกร เปนตน ตลอดจนผลิตภัณฑจากสัตว เชน ไขไกปลอดเชื้อเฉพาะ เปนตน ใน
การแกปญหาท่ีคอนขางยากในกลุมสัตวทดลอง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดสัตวทดลองและ
ผลิตภัณฑจากสัตวทดลองท่ีมีคุณภาพ ปลอดโรค และปริมาณเพียงพอกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา และพัฒนาเก่ียวกับงาน
สัตวทดลอง และควบคุมคุณภาพของสัตวทดลองใหตรง
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเผยแพรองคความรู 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

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

๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา และปรับปรุงเก่ียวกับการ
ต ร ว จสอบกา รติ ด เ ชื้ อ  ป อ ง กั น และคว บ คุมก า ร
แพรกระจายเชื้อโรคสูสัตวทดลอง เ พ่ือใหการผลิต
สัตวทดลองมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจน



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

การศึกษา วิจัย คนควาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือคง
สภาพสัตวใหปลอดเชื้อท่ีทําใหเกิดโรคตามระบุไว  

4 กํากับดูแล ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
เ พ่ือ ให การปฏิบั ติ กับสั ตวทดลองอย า ง ถูกวิ ธี ตาม
จรรยาบรรณสัตวทดลองแหงชาติ 

5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของกลุมสัตวทดลองหรือของสํานัก
และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันดานสัตวทดลอง กับหนวยงาน
ในสํานัก หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีบทบาทในการ
ใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกผูรวมงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับสัตวทดลองแก
ผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับสัตวทดลอง เพ่ือสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ให คําแนะนํา จัดทําสื่ อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล 
ถายทอดเทคโนโลยีดานสัตวทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

 



    

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ   ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ   ๒  

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ   ๒ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 
ระดับท่ีตองการ   ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองครวม                        

ระดับท่ีตองการ   ๒ 
ระดับท่ีตองการ   ๒ 
ระดับท่ีตองการ   ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
 


