
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๒๒๐๖, ๒๒๐๗ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ     
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)   
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์                  

และความช านาญงานสูงด้านวิชาการสัตวแพทย์ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่าง        
สัตว์และคน ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์         
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ให้แก่ เกษตรกร หน่วยงานของกรมปศุสัตว์             
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์       
ภาคใต้ตอนล่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยและ

ชันสูตรโรคสัตว์ การผลิตชีวสารส าหรับการทดสอบโรคสัตว์ 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการปศุสัตว์ และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้การชันสูตรมีประสิทธิภาพและทันสมัย ท าให้สัตว์มี
สุขภาพดี สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
การผลิตปศุสัตว์ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สามารถน า
ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนล่างเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ วินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบโรคในสัตว์ 

งานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
สิ่ งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  และระบาดวิทยาทาง
ห้องปฏิบัติการ เ พ่ือให้ เกิดการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า 
สามารถควบคุม ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การตรวจ
วิเคราะห์ ทดสอบด้านสินค้าปศุสัตว์ที่แม่นย า และเป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๓ ร่วมจัดท าระบบการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เ พ่ือเ พ่ิม
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๔ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ ด้านตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ 
ต ล อ ด จ น ก า ร สื บ ย้ อ น ข้ อ มู ล เ พ่ื อ เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล               
ในการวางแผนและด าเนินการในการควบคุมป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์  รวมทั้ งการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัย การผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานของศูนย์วิจัย    

และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างและสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์        

ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์      
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์   
โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น   
แก่สมาชิกของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนล่ างและหน่ วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือให้ เกิ ด         
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างหรือเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจง ถ่ายเทคโนโลยี จัดท า

สื่อสารสนเทศตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
สัตวแพทย์และงานในหน้าที่รับผิดชอบแก่ เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 



   

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดบัที่ต้องการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. การมองภาพองค์รวม  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


