
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

 
ตําแหนงเลขท่ี  ๑๒๘๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสําหรับสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยนา 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสํานักละแผน 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน   -แล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ  ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญดานพัฒนาชีวภัณฑสัตวจากเชื้อแบคทีเรียวัคซีนสําหรับสัตว ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและ
แกปญหาในทางวิชาการท่ียาก ซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวางของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและ
กรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ     
ผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพและ          
เกิดประโยชนแกประเทศชาติและเกษตรกร  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห  วิจัย และพัฒนาแบคทีเรียวัคซีน

สําหรับสัตวในทุกดาน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาชีวภัณฑ
สัตวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ จัดทําขอมูลทางวิชาการดานพัฒนาแบคทีเรียวัคซีน เพ่ือ
เผยแพรองคความรู และเปนแนวทางในการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

๓ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ใหแกนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหมี
ความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานได
ตามสถานการณท่ีเปนจริง และบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนด

นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ กรอบ
การศึกษาวิจัย และแนวทางแก ไขปญหาดานพัฒนา
แบคทีเรียวัคซีน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบายของกรมปศุสัตว 

๕ ใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนแต
นักวิชาการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ สามารถดําเนินการไดและบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 

๖ เปนผูแทนของกรมปศุสัตว ในการประสานงาน รวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู กับ
หนวยงานทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศดาน
พัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสําหรับสัตวเพ่ือใหเกิดประโยชนและ
ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันและบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการวิจัยทางดานพัฒนาแบคทีเรีย
วัคซีนสําหรับสัตว  ในระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ี   
กําหนดารทํางานท่ีรับผิดชอบ  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 ค. ดานการประสานงาน 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน 

หรือองคกรอ่ืนโดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือ
สํานักรวมท้ังท่ีประชุม ท้ังในและตางประเทศเพ่ือเปน
ประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 



    

ง. ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําปรึกษา แนะนําและหรือเผยแพร ความรูความเขาใจ

ในดานการฝกอบรม ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะ
ท่ัวไปในดานสุขภาพสัตวเก่ียวกับการพัฒนาแบคทีเรียวัคซีน
สําหรับสัตว แกนักวิชาการในสายงานท้ังภายนอกและ
ภายในสํานัก รวมถึงเกษตรกร เพ่ือใหมีความเขาใจท่ี
ถูกตองในการจัดการใชวัคซีนในการควบคุม ปองกันโรค
สัตว และสอดคลองกับความตองการในการปฏิบัติหนาท่ีอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระดับท่ีตองการ   ๔ 
ระดับท่ีตองการ   ๔ 
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. 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 
 


