
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี   ๘๓๕             

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์      
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์      
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง    
  

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านสัตวแพทย์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
            

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ช่วยปฏิบัติ งานของนายสัตวแพทย์ ในการวิจัย และ

พัฒนาการชันสูตรโรคสัตว์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา  รวมทั้ง
ระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์  
ลดการสูญเสียผลผลิตปศุสัตว์และการวางแผนการควบคุม
ป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ช่วยจัดท าระบบมาตรฐานการชันสูตร การประกันคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล ส ารวจข้อมูลด้าน
สุขภาพสัตว์ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๓ ช่วยด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตชีวสารที่มีความจ าเพาะต่อ
วิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการรับ-ส่งตัวอย่าง 

และตรวจคุณภาพตัวอย่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ชันสูตรโรคสัตว์ และการตรวจสอบย้อนกลับได้ของข้อมูล
ตัวอย่างที่เข้ามารับบริการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
ช่วยจัดท าระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์ตามระบบประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 

๕ ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน รวมทั้ง
จัดเตรียมชีวภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ที่ ใช้ ในการวิจัย 
ชันสูตร และทดสอบโรคในสัตว์  ตลอดจนช่วยงาน
ภาคสนาม เช่น การเก็บตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล เพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา และชี้ แจง  เกี่ ยวกับงาน          

ด้านสัตวแพทย์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแก่เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ร่วมด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านสัตวแพทย์ทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา ให้แก่ เจ้าหน้าที่  เกษตรกร และนิสิตนักศึกษา       
เ พ่ือเ พ่ิมความรู้  ความเข้า ใจและเ พ่ิมประสิทธิภาพ          
ในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 

๓ ร่วมประสานงานในระดับปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ 
เอกชนหรือประชาชนทั่ ว ไป  เ พ่ือความร่ วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ    
การท างานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

๔ ร่วมดูแล ท ารายการจัดซื้อ การตรวจรับ เก็บรักษา อาหาร
เลี้ยงเชื้อ สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นในงาน       
ทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพ่ือให้มีความเพียงพอกับการใช้งาน 

 
 
 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติทีจ่ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับที่ต้องการ  ๑ 

๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 


