
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๒๓๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยนา 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสํานักละแผน 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน   - 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ  ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญดานพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับสัตว ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแกปญหาในทางวิชาการ             
ท่ียาก และซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวางของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและกรมปศุสัตว เพ่ือให
การดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธและสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติและเกษตรกร  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับ

สัตว ไดแก พัฒนาวัคซีนอหิวาตสุกร วัคซีนกาฬโรคเปด 
วัคซีนนิวคาสเซิล วัคซีนหลอดลมอักเสบติดตอในไก วัคซีน
ฝดาษไก และวัคซีนกัมโบโร และพัฒนาตํารับไวรัสวัคซีน
สําหรับสัตวชนิดใหม โดยใชวิทยาการท่ีทันสมัยเพ่ือมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถแขงขันกับตางประเทศได
และสามารถนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนได 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ จัดทําขอมูลทางวิชาการดานพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับสัตว 
เพ่ือเผยแพรองคความรู และเปนแนวทางในการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู

ทางดานพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับสัตวแกนักวิชาการ เพ่ือให
มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานได
ตามสภานการณท่ีเปนจริง และบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

๔ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกกรมปศุสัตวในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย  กลยุทธ แผนงาน โครงการ กรอบ
การศึกษาวิจัย และแนวทางการแกไขดานพัฒนาไวรัสวัคซีน
สําหรับสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบายของกรมปศุสัตว 

๕ ใหคําปรึกษาแนะนําดานพัฒนาไวรัสวัคซีนสําหรับสัตว แก
นักวิชาการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจสามารถดําเนินการไดและบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 

๖ เปนผู แทนของกรมปศุสัตว ในการประสานงาน ร วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู กับ
หนวยงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศดานพัฒนาไวรัส
วัคซีนสําหรับสัตว เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน และบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๗ ปฏิบัติ งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการวิจัยทางดานพัฒนาไวรัสวัคซีน
สําหรับสัตวในระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว มอบหมายงาน
แกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดารทํางานท่ีรับผิดชอบ  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 



    

 ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน 

หรือองคกรอ่ืนโดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือ
สํานักรวมท้ังท่ีประชุม ท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และหรือเผยแพร ความรูความเขาใจ

ในดานการฝกอบรม ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะ
ท่ัวไปในดานสุขภาพสัตวเก่ียวกับการพัฒนาไวรัสวัคซีน
สําหรับสัตวดานชีวภัณฑสัตวจากไวรัส แกนักวิชาการใน
สายงานท้ังภายนอกและภายในสํานัก รวมถึงเกษตรกร 
เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองในการจัดการใชวัคซีนในการ
ควบคุม ปองกันโรคสัตว และสอดคลองกับความตองการใน
การปฏิบัติหนาท่ีงสํานัก 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ   ๒ 

  



    

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ   ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร   

๑.  วิสัยทัศน  ระดับท่ีตองการ   ๒ 
๒.  การวางกลยุทธภาครัฐ                             ระดับท่ีตองการ   ๒ 
๓.  ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ   ๒ 
๔.  การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ   ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ   ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ   ๔ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 


