
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๙๒ , ๘๙๕ , ๘๙๘ , ๘๙๙ , ๙๑๕ , ๙๒๒ , ๙๒๕ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์   และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ   ระดับปฏิบัติการการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ แล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์แแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง   ง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ เพ่ือพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ของประเทศ 
รวมทั้งลดความสูญเสียของเกษตรกรจากโรคระบาดสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มติดตามและประเมินผลเพ่ือให้บัติ 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษาวิ เคราะห์  วิจัย เกี่ยวกับ งานด้านระบาดวิทยา       

ทางสัตวแพทย์ เพ่ือการวางแผนควบคุม ป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ด าเนินการพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

จัดการระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังสภาวะที่เป็นภัย
คุกคามสุขภาพสัตว์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
สารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์ของประเทศ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนด าเนินในการ
ควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

4 
 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



    

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงาน 
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก 
(WHO) 

 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 
 
 
 

 

ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ เกี่ยวกับด้านระบาดวิทยา       
แก่ เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยา
และสุขภาพสัตว์ของประเทศ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเ พ่ือให้การด า เนินการสามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานได้ตามสภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก านด 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
๑.  ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์    
๒.  กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์   
 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน 

   
ระดับท่ีต้องการ ๑ 
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. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
ระดับท่ีต้องการ  2 
ระดับท่ีต้องการ  2 
ระดับท่ีต้องการ  2 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองค์รวม 

ระดับท่ีต้องการ ๑ 
ระดับท่ีต้องการ ๑ 

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 


