
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต าแหน่งเลขท่ี   ๘๓๘, ๘๓๙, ๘๔๐ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์                 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์                   
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   . 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มปรสิตวิทยา               
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ       
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง             
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ  

ความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการสัตวแพทย์  ด้านการวิจัย วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางปรสิตวิทยา 
และด้านวิชาการสัตวแพทย์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ในด าเนินการและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มปรสิตวิทยา 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้องครบถ้วนตรงตามมาตรฐานและ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบมาตรฐานด้านการวินิจฉัยและ

ชันสูตรโรคสัตว์ทางปรสิตในปศุสัตว์ สัตว์น้ าและสัตว์ป่า เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล 
และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.  ติดตามประเมินผล และควบคุมการด าเนินการตรวจวินิจฉัย ชันสูตร 
วิเคราะห์ ทดสอบโรคที่เกี่ยวข้องทางปรสิตในปศุสัตว์ สัตว์น้ าและ
สัตว์ป่า และ/หรือ งานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการร่วมกับ
โรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิ
วิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า สามารถควบคุม ป้องกันและ
รักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓.  ร่วมวางแผนการด าเนินการทางด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิง           

ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางปรสิตวิทยา และด าเนินการ
ตามหลั กความปลอดภัยและความมั่ นคงทางชี วภาพทาง
ห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์  

๔. ๕ ร่วมวางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตชีวสาร  
และสารทดสอบ เพ่ือใช้เองภายในประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
การสนับสนุนชีวสาร เพ่ิมความจ าเพาะต่อเชื้อโรคประจ าถิ่น            
ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นการประหยัดงบประมาณ 

๕. ๖ ร่วมวางแผน การศึกษา วินิจฉัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและ       
ชีวโมเลกุลของปรสิต เพ่ือพัฒนาการวินิจฉัยชันสูตรโรคที่เกิดจาก
ปรสิต 

๖. ๘ ร่วมวางแผน  การอนุรักษ์ ศึกษาและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ปรสิต เพ่ือศึกษา   
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ และใช้ประโยชน์จาก        
เชื้อปรสิตสายพันธุ์ท้องถิ่นและหรือสายพันธุ์อ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

๗. ๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด   

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการวินิจฉัยและชันสู ตร     

โรคสัตว์ทางปรสิตวิทยากับหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
สุ ขภ าพสั ต ว์ แห่ ง ช าติ  ห รื อหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง            
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิด   
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
ทางปรสิตวิทยา เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ     
ในการด าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพสัตว์ 

 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวินิจฉัย

และชันสูตรโรคสัตว์ทางปรสิตวิทยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
หรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์  ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๔ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 


