
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว 

 
            ตําแหนงเลขท่ี  ๑๒๘๓ - ๑๒๘๕ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย นัและแผนาน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทยนายสัตวแพทยนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวละแผน
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมวิจัยและพัฒนาแล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ส 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงมากดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑและสารทดสอบ
โรคสําหรับสัตวชนิดตางๆ  ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากมากในกลุมวิจัยและพัฒนา สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหไดชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตวรวมท้ังกระบวนการผลิต การ
ทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิ เคราะห  วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวและ                
สารทดสอบโรคสําหรับสัตวทุกชนิดของกรมปศุสัตว ท้ังใน
ดานการผลิต การทดสอบการบริการงานผลิต รวมท้ัง 
กระบวนการสนับสนุนการผลิตตางๆ เพ่ือใหไดมาตรฐาน
และนํามาเปนแนวทางใหการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังเพ่ือใหผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอบสนองความ
ตองการของกรมปศุสัตวและเกษตรกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

๒ ร วมวางแผนและบริหารจัดการควบคุมดูแล และ
พัฒนาการเก็บรักษาเชื้อ เซลลเพาะเลี้ยง อุปกรณและ
ครุภัณฑทุกชนิดท่ีเก่ียวกับการผลิตและทดสอบคุณภาพ
ชีวภัณฑ เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล และใหเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีและเทคนิค
ตางๆ รวมท้ังขอมูลดานชีวภัณฑสัตวและสารทดสอบโรค
ชนิดตางๆ เพ่ือพัฒนาและอบรมบุคลากรเก่ียวกับการผลิต
และการใชชีวภัณฑสัตว    

4 รวมควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนแมบทการ
วิจัยของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือใหบรรลุภารกิจ
ของสํานัก 

5 รวมควบคุม ดูแลตรวจสอบการจัดทําเอกสารการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการและองคความรูทุกดานท่ีเก่ียวของกับ
งานชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตว เพ่ือเปน
แหลงขอมูลดานชีวภัณฑและสารทดสอบโรคสําหรับสัตว
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัด และกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
สํานัก มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการทํางานรวมกันในการวิจัยและพัฒนา กับ
หนวยงานภายในสํานักหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
บทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือกันและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 



 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีดานการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง และเพ่ือใหสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานได
ตามสถานการณจริงและอยางถูกตอง   

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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