
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี    ๑๘๔๓       

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสตูรโรคสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ   
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๓ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง   
 

ส่วนที ่ ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และบริหารงานในฐานะผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งต้องก ากับ ดูแล แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านสุขภาพสัตว์ คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และมาตรฐานสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยาก ซับซ้อนมาก และมีผลกระทบ                
ในวงกว้างในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ        
กรมปศุสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกร 
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ     
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ พัฒนารูปแบบและนโยบาย การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ การวิจัย

และชันสูตรโรคสัตว์  โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์  และ        
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัย    
มาใช้ประโยชน์ได้จริง และบรรลุตามภารกิจและเป้าหมาย     
ของกรมปศุสัตว์ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ เพ่ือให้การตรวจ
วินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพและทันสมัย 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ 
 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์
แล ะสุข อน ามัย สิ ่ ง แ ว ดล้อมด้า นก า รปศุส ัต ว ์ เ กี ่ย ว กับ  
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และมาตรฐาน
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์อย่าง  
ครบวงจร เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และการผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔ ศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคสัตว์  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ระบบมีประสิทธิภาพและทันสมัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค ประเทศคู่ค้าและสร้างภาพลักษณะต่อระบบการผลิต
ปศุสัตว์ของประเทศไทย 

๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ        
ในการเป็นศูนย์ข้อมูลระบาดทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ประจ าภาค เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 

๖ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา   
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
นักวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประ เทศ เ พ่ือ ให้           
การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์สามารถ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และบรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

๗ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงาน ร่วมประชุมสัมมนา
วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์  เ พ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน และบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผน
และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 
 

 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานด้านการวินิจฉัยและ

ชันสูตรโรคสัตว์ การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ
สิ นค้ า ปศุ สั ต ว์ แ ละสุ ข อน ามั ยสิ่ ง แ วดล้ อมการปศุ สั ต ว์             
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของกรมปศุสัตว์ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานโครงการด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์

การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
สุขอนามัยสิ่ งแวดล้อมการปศุสัตว์ กับบุคคล หน่วยงาน         
ภายในกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าแก่หน่วยงานระดับกองและส านัก 
รวมทั้งที่ประชุม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกัน  

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า และ/หรือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ  

ในการฝึกอบรมทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป     
ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ 
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม   
การปศุสัตว์ แก่นักวิชาการและบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงาน  
ได้ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์  
๒. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 

ระดับท่ีต้องการ ๔ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
๔. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
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 ๔ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร   

๑. วิสัยทัศน์  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. การควบคุมตนเอง  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
 
 
 
 

  



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ ๔ 

๓. การมองภาพองค์รวม  ระดับท่ีต้องการ ๔ 
 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


