
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต าแหน่งเลขท่ี    ๘๕๘, ๘๕๙ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ     
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง     
 

ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการและด้านวิชาการสัตวแพทย์
อ่ืนๆที่ เ กี่ ยวข้อง  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวสสอบของผู้บั งคับบัญชา ในกลุ่ มระบาดวิทยา                   
ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน      
ตรงตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา ค้นคว้า และวิสัยด้านโรคสัตว์ในปศุสัตว์ สัตว์น้ าและ

สัตว์ป่า ด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสอบสวน
หาสาเหตุ ปัสสัยต่างๆ ที่ท าให้สัตว์เกิดโรค การแพร่โรค 
และความรุนแรงของโรคทั้งโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติ 
และ/หรือ โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อของสัตว์อ่ืนๆ ที่ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่การปศุสัตว์ของประเทศ เพ่ือหาวิธี
ควบคุม ป้องกัน ก าสัด และบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และ/หรืองานบูรณาการทางเทคนิคและวิชาการ
ร่วมกับโรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิตวิทยา 
ภูมคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา และพิษวิทยาและชีวเคมี  
เพ่ือให้เกิดการวินิสฉัยโรคที่แม่นย า สามารถควบคุมป้องกัน
และรักษาโรคสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ด าเนินการรวบรวมและประเมินผลการด าเนินการตรวส

วินิสฉัยและการชันสูตรโรคสัตว์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ 

๓ ช่วยด าเนินการสัดท าระบบการสัดการตัวอย่างส าหรับ
งานวิสัย วิเคราะห์ และการวินิสฉัยชันสูตรโรคสัตว์ และ
รายงานผลต่อผู้รับบริการอย่างครบวงสร ร่วมกับการสัดท า
ระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา การสัดท าฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพสัตว์ เพ่ือให้สามารถตรวสสอบย้อนกลับได้ ง่ายต่อ
การสืบค้นและเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการอ่ืน 
ๆ และเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาด้าน
สุขภาพสัตว์ 

๔ ช่วยด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านการวินิสฉัยและชันสูตรโรค
สัตว์และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็สตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนงานการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานหรือโครงการของกลุ่มระบาดวิทยาทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในด้านระบาดวิทย าทาง

ห้องปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แสงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็สสริงเกี่ยวกับ 
ด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการสัตว
แพทย์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใสหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า สัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์ และงานระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใสที่
ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้บริการในงานระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการที่
รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใส  

 

 
 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่ส าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
ทักษะที่ส าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

๒. ทักษะการสัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักที่ส าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและสริยธรรม 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. การตรวสสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวสสอบ  นายปรีชา วงษ์วิสารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 
 

 


