
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

15ตําแหนงเลขท่ี 2078 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  15นายสัตวแพทย   

ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ    
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต 6 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
15                                                    กลุมระบาดวิทยาและสารสนเทศ 
15ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต 6 
15ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ     ระดับสูง  

    

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีโดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน 

สูงมากดานวิชาการสัตวแพทยทางระบาดวิทยาและสารเทศ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก        

ในกลุมระบาดวิทยาและสารสนเทศ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง เพ่ือแกไขปญหา  

ดานโรคสัตวสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหแกเกษตรกรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ สงผลใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ

ตอนลาง ถูกตอง ครบถวนและตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาการสํารวจเฝาระวัง 

สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล ใหคําแนะนํา   

เพ่ื อ แ ก ไข ป ญ ห า  แจ ง เตื อ น โรค ท่ี เกิ ด ข้ึ น ใน พ้ื น ท่ี            

เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห ทดสอบและชันสูตร

โรคสัตวและมาตรฐานสินคาปศุสัตว เปน ศูนยขอมูล      

ดานสุขภาพสัตวและมาตรฐานสินคาปศุสัตวประจําภูมิภาค 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 



   

 

 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ สํารวจ เฝาระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล  

รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตวและการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ตลอดจนการสืบยอน

ขอมูล รวมท้ังบูรณาการงานดานเทคนิคและวิชาการ      

ดานวินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห ทดสอบ โรคในสัตว สินคา

ปศุสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว เพ่ือสืบหาสาเหตุ และ

ปจจัยของการเกิดปญหา วางแผนและดําเนินการควบคุม

ปองกันและบําบัดโรคสัตวและสุขอนามัยสิ่ งแวดลอม       

ดานการปศุสัตว 

 

๓ ติดตาม ประเมินผล และดําเนินการพัฒนาเครือขาย 

เชื่ อม โย งข อ มู ล การราย งาน ผลภ าย ในอ งค ก ร ให มี

ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับผูใชบริการภายนอกไดสะดวก

รวด เร็ วต ามระบบ คุณ ภ าพ ห อ งป ฏิ บั ติ ก าร  เพ่ื อ ให         

การดําเนินงานไดมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 

 

๕ ศึกษา คนควาและวิจัยเก่ียวกับระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองคความรู เพ่ือใหศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง เปนศูนยขอมูล

ทางระบาดวิทยาเก่ียวกับสุขภาพสัตวและมาตรฐานสินคา

ปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

 

๖ จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานสุขภาพสัตวและมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการและ

ดําเนินการตามหลักความปลอดภัยและความม่ันคงทาง

ชีวภาพหองปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเปนศูนยขอมูล

ทางระบาดวิทยา และเพ่ิมศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน

และควบคุมโรคสัตว 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให  



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง  

มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม

ประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์       

ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน

โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผูรวมงานหรือหนวยงาน    

ท่ี เก่ี ย วข อง เพ่ื อ ให เกิดความรวม มือและผลสั มฤทธิ ์       

ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ชี้ แ จ งให ข อ คิ ด เห็ น ใน ท่ี ป ระชุ มคณ ะกรรมการห รือ

คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือ     

ในการดําเนินงานรวมกันดานสุขภาพสัตว   
 

 

ง. ดานการบริการ 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร

ความรูดานระบาดวิทยาและสารสนเทศ แกเกษตรกร 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว นักวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู  

ความเขาใจ และเพ่ือใหการดําเนินการสามารถดําเนินการ

หรือปฏิบัติงานไดตามสถานการณจริงอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย  ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ   ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ   ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๓ 



   

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ  ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ  นายปรีชา วงษวิจารณ 
       ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 


