
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี    ๒๒๐๕       

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๙ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๙ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง   

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งต้องก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก
ด้านวิชาการสัตวแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านสุขภาพสัตว์และ
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์    
ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจน

บริหารจัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง 
เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจและเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ โรคสัตว์ติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าซ้อน โรคที่เกิดจากสารพิษ การผลิตชีวสารส าหรับ
การทดสอบโรคสัตว์และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
การวิจัยและนวัตกรรม 



   

ที ่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ 
 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ด้ านสุขภาพสัตว์และ
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์อย่างครบวงจร เพ่ือให้สัตว์มี
สุขภาพดีสินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการ
ผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔ จัดท าระบบมาตรฐานการชันสูตรและระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์รวมทั้งการ
ด าเนินการระบบความปลอดภัย และความมั่นคงทางชีวภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมศักยภาพใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผน
และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างและสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านการ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์
และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ กับหน่วยงานภายใต้   
กรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีบทบาท ชี้แนะ จูงใจ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และการแลกเปลี่ยนความรู้ ใน
ด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ด้ านสุ ขภาพสัตว์ และสุ ขอนามัย
สิ่ งแวดล้อมการปศุสัตว์  ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ และที่ประชุมสัมมนาวิชาการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์   

 



   

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้

ด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์  
แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

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. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

 

 

  



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 
 


