
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๗๗๑, ๑๗๗๔ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ     
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก  

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๒ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     
 
ส่วนที ่ ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการสัตวแพทย์ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ในกลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์         

และสุขอนามัยสิ่ งแวดล้อมด้ านการปศุสัตว์ ด้ วยวิ ธี                 
ที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเร่งเนื้อแดง ตรวจคุณภาพน้ านม สิ่งแวดล้อมการ      
ปศุสัตว์ และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์ 
เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ      
การผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ด า เนิ นการตรวจสอบและรั บรองผลการ ทดสอบ          

ทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ รวมทั้งบูรณาการงานด้านเทคนิคและ
วิชาการด้านการชันสูตรโรคสัตว์และระบาดวิทยา        
ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และ
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล  เ พ่ื อการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

๔ ร่วมจัดท าระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ และด าเนินการตามหลักความปลอดภัย
และความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคสัตว์และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ 

 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการท า งานที่ รั บผิ ดชอบ ร่ วมด า เนิ นการ           

วางแผนการท างานหรือโครงการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตาม       
ที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักวิชาการ     
สั ตวแพทย์ และงานในหน้ าที่ รั บผิ ดชอบแก่บุ คคล          
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่นและ     
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

   



   

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๓. การมองภาพองค์รวม  ระดับท่ีต้องการ ๑ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


