
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
            ตําแหนงเลขท่ี  ๑๒๘๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย นัและแผนาน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยนายสัตวแพทยนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวละน
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและพัฒนาแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ส 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุม ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงมากดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา 
คนควา วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตวชนิดตางๆ  ในการดําเนินการหรือแกปญหา
ท่ียากมากในกลุมวิจัยและพัฒนา สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดชีวภัณฑและสารทดสอบโรค
สําหรับสัตวใหมๆ รวมท้ังกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา             
ชีวภัณฑสัตวและสารทดสอบโรคสําหรับสัตว ดานการ
ผลิต การทดสอบและการบริการงานผลิตชีวภัณฑ  รวมท้ัง
จุลชีพตางๆ และวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี เพ่ือใหได
มาตรฐานสากล และนํามาเปนแนวทางใหการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือใหผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของกรมปศุสัตวและเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วางแผนและบริหารจัดการควบคุมดูแล และพัฒนาการ
เก็บรักษาเชื้อ เซลลเพาะเลี้ยง อุปกรณและครุภัณฑทุก
ชนิดท่ีเก่ียวกับการผลิตและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ 
เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล และใหเปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุม ปรับปรุง ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอด
เทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ รวมท้ังขอมูลดานชีวภัณฑ
สัตวและสารทดสอบโรคชนิดตางๆ เพ่ือพัฒนาและอบรม
บุคลากรเก่ียวกับการผลิตและการใชชีวภัณฑสัตว    

4 ควบคุม วางแผน วิเคราะหการดําเนินงานตามแผนแมบท
การวิจัยของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหบรรลุ
ภารกิจของสํานัก 

5 ควบคุม วางแผน วิเคราะหเอกสารการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการและองคความรูทุกดานท่ีเก่ียวของกับงานดานวิจัย
และพัฒนาชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตว เพ่ือ
เปนแหลงขอมูลดานชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับ
สัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของสํานัก มอบหมายงาน แกปญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในการวิจัยและพัฒนากับ
หนวยงานในสํานักหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
บทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 



 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดเทคโนโลยีดานการวิจัย
และพัฒนาชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง และเพ่ือใหสามารถดําเนินการหรือ
ปฏิบัติงานไดตามสถานการณจริงอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี 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 ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
 
 



 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 
 

ชื่อผูตรวจสอบ   นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
                                                                           ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
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