
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๒๐๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย)16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูงวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว16ละแผนง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตวและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน 
อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหาในงานตาม
ภารกิจของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวท่ีตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดานวิชาการสัตวแพทยซ่ึงลักษณะ
หนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษในดานกระบวนการผลิตชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร    
กลยุทธ และภารกิจของกรมปศุสัตว ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดยใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในมินผลเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามหนด 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ดานผลิตชีวภัณฑและสารทดสอบโรค
ตางๆ สําหรับสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ บูรณาการแผนงาน โครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑและสาร
ทดสอบโรคชนิดตางๆ สําหรับสัตวเพ่ือใหงานบรรลุตามภารกิจ 
แผนกลยุทธและเปาหมายของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
ตามท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความ
คุมคามากท่ีสุด 

 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายและมี
ความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการหรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและปฏิบัติงานการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

 

 
ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน  และวิธีการปฏิบัติราชการของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ีในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ มอบหมายกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให คําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีหลากหลาย
และเบ็ดเสร็จของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกรมปศุสัตว
กําหนด 

๓ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมี
ความซับซอนของประเด็นปญหาการผลิตชีวภัณฑสัตว ซ่ึงตอง
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ี
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน  
และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการ
งานให เ กิดผลสัมฤทธิ์ และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ 

๕ ชี้แจงขอเท็จจริง  พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง 
หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศในฐานะเปนผูมีบทบาทหลักดานการ
ผลิตชีวภัณฑสัตว เพ่ือรักษาผลประโยชนของทางราชการและ
ประเทศชาต ิ

๖ ปฏิบัติ งาน อ่ืนตามท่ีได รับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสัง กัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 



   

ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในสํานักท่ีมีความ
หลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับ
ภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติการใน
การผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
ง. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของสํานักท่ีตอง
รับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามตรวจสอบลการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน
มาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. ห 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย                                               
๓.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔.  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน             
 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ินฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
สมรรถนะทางการบริหาร 
๑.  สภาวะผูนํา  
๒.  วิสัยทัศน   
๓.  การวางกลยุทธภาครัฐ 
๔.  ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน 
๕.  การควบคุมตนเอง 
๖.  การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
 
 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 
 
 
 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


