
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

15ตําแหนงเลขท่ี 2078 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  15นายสัตวแพทย   

ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย     

ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ    

15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต 6 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง  

15                                                    กลุมระบาดวิทยาและสารสนเทศ 

15ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต 6 

15ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ     ระดับสูง  15   
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญงานสูงดานวิชาการสัตวแพทยทางระบาดวิทยาและสารเทศ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ

แก ป ญ หาท่ี ย าก ใน ก ลุ ม ร ะบ าด วิ ท ย าแล ะส ารส น เท ศ  ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าก ารสั ต วแ พ ท ย                           

ภาคเหนือตอนลาง เพ่ือแกไขปญหา ดานโรคสัตวสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตวใน

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหแกเกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงผลใหการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง ถูกตอง ครบถวน และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

  หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาการสํารวจเฝาระวัง สอบสวน

ภาวะโรคระบาดและติดตามผล ใหคําแนะนํา เพ่ือแกไขปญหา 

แจงเตือนโรคท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย 

วิเคราะห ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว และมาตรฐานสินคา   

ปศุสัตวเปนศูนยขอมูลดานสุขภาพสัตว และมาตรฐานสินคา

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 



   

  หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ปศุสัตวประจําภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ สํารวจ เฝาระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล 

รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตวและการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล 

รวมท้ังบูรณาการงานดานเทคนิคและวิชาการดานวินิจฉัย 

ชันสูตร วิเคราะห ทดสอบ โรคในสัตว สินคาปศุสัตว และ

สิ่งแวดลอมปศุสัตว เพ่ือสืบหาสาเหตุ และปจจัยของการเกิด

ปญหา วางแผนและดําเนินการควบคุมปองกันและบําบัด   

โรคสัตวและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว 

 

๓ วางแนวทางการพัฒนาเครือขาย เชื่อมโยงขอมูล การรายงาน

ผลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับผูใช 

บริการภายนอกไดสะดวกรวดเร็ว ตามระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการ เพ่ือใหการดําเนินงานไดมาตรฐานสากล 

สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

 

๔ ศึกษา คนควาและวิจัยเก่ียวกับระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองคความรู เพ่ือใหศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง เปนศูนยขอมูล

ทางระบาดวิทยาเก่ียวกับสุขภาพสัตวและมาตรฐานสินคา  

ปศุสัตวในพ้ืนท่ี 

 

๕ จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานสุขภาพสัตวและมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการและ

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ดํ าเนิ นการตามหลักความปลอดภั ยและความ ม่ันคง         

ทางชีวภาพหองปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเปนศูนย

ขอมูลทางระบาดวิทยา และเพ่ิมศักยภาพในการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรคสัตว 

๖ ปฏิบั ติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน 

หรือโครงการของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย       

ภาคเหนือตอนลาง แ ล ะ แ กป ญ ห า ในการปฏิบั ติงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี

กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน

โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและใหคําแนะนําเบื้องตนแก

ผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกของศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง หรือเกษตรกร 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว นักวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและ     

ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ     

ท่ี เก่ี ยวข องกั บงานในหน าท่ี เ พ่ื อ ส ร า งค ว าม เข า ใจ               

ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด

เทคโนโลยีเก่ียวกับหลักวิชาการสัตวแพทยและงานในหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

ระดับท่ีตองการ ๒ 

 



   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม  ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ  นายปรีชา วงษวิจารณ 
       ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 

 

 


