
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๙๑๑, ๑๙๑๒, ๑๙๑๓, ๑๙๑๔ 

 

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

ความช านาญในงานสูงด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางการชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากในกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกรและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ส่ งผลให้การปฏิบัติ งานในภาพรวมของศูนย์วิ จั ยและพัฒนาการสัตวแพทย์                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการชันสูตรโรคระบาดสัตว์    

โรคสัตว์ต่างๆ โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ โรคอุบัติใหม่    
โรคอุบัติซ้ าทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา       
อิมมูนและซีรัมวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี ปรสิตวิทยา 
แบคทีเรียและเชื้อรา และชีวโมเลกุลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางชันสูตรโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล และเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านการชันสูตรโรค 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 

 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ด าเนินการตรวจสอบและรับรองผลการชันสูตรโรคสัตว์  

ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา อิมมูนและซีรัม
วิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี ปรสิตวิทยา แบคทีเรียและ   
เชื้อรา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 

๓ รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตร     
โรคสัตว์  ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ใน พ้ืนที่ รับผิดชอบ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วา งแผนหรื อ ร่ ว มด า เ นิ นการว า งแผน การท า ง าน           

ตามแผนงาน หรือโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแก้ปัญหา   
ในการปฏิบัติ งาน เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก

หน่ ว ย ง าน โดยมี บทบาทในกา ร ให้ ค ว าม เห็ น และ            
ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งใน   
และต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง    
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่     
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



   

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ       

ที่ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 
 
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. กฎหมายเกีย่วกับการปศุสัตว์ 
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 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 ระดับท่ีต้องการ 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 

 


