
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๙๒๕, ๑๙๒๗ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์                        
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์                        
ประเภท/ระดับ    ประเภททัว่ไป ระดับปฏิบัติงาน       
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๔ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านสัตวแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถูกต้อง ครบถ้วน           
และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ช่วยปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษา ค้นคว้า  

วิจัยการชันสูตรโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ต่างๆ โรคติดต่อ
ระหว่างคนและสัตว์  โรค อุบัติ ใหม่  โรคอุบัติซ้ าทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา อิมมูนและซีรัมวิทยา 
พิษวิทยาและชีวเคมี ปรสิตวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา และ
ชีวโมเลกุลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การชันสูตรโรคมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ช่วยปฏิบัติงานชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบโรคในสัตว์ รวมทั้ง
งานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการร่วมกับงานด้าน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการปศุสัตว์ และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบั ติการ 
เพ่ือให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า สามารถควบคุม ป้องกัน
และรักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 



   

 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ร่วมรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย  ชันสูตรโรคสัตว์ 

โรคติดต่อจากสัตว์และคน รวมทั้ งระบาดวิทยาทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์
รวมทั้งการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย การผลิต
สินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร 

 

๔ ช่วยดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 
รวมทั้งจัดเตรียมชีวภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 
ชันสูตร และทดสอบโรคในสัตว์  ตลอดจนช่วยงาน
ภาคสนาม เช่น การเก็บตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล เพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

๕ ช่วยจัดท าระบบมาตรฐานการชันสูตร ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้อมูลด้านสัตวแพทย์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจทางสัตวแพทย์เพ่ือลดการ
สูญเสียและเพ่ิมผลผลิตทางปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดท าสื่อสารสนเทศและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาทางสัตวแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่  และ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์
จริงอย่างถูกต้อง 

๓ ร่วมประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 
 
 
 



   

 
 
 

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 ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดบัที่ต้องการ ๑ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

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 ๑ 

๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๓. การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ทีไ่ด้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


