
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต าแหน่งเลขท่ี ๑๙๙๑ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน    
                                                    กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๕ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ          

การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง      
ด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางระบาดวิทยาและสารเทศ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก                
ในกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนบน ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนบริหารจัดการกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ  
เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจและเป้าหมายของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุม วางแผน และด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาการส ารวจเฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและ
ติดตามผล ให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหา แจ้งเตือนโรค     
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ 
ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์    
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ประจ าภูมิภาค 

 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ก ากับ ดูแลการส ารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาด

และติดตามผล รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์
และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล  รวมทั้ งบู รณาการงาน         
ด้านเทคนิคและวิชาการด้านวินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห์ 
ทดสอบ โรคในสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ 
เพ่ือสืบหาสาเหตุ และปัจจัยของการเกิดปัญหา วางแผน
และด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ และ
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

 

๔ วางแนวทางการ พัฒนาเครื อข่ าย  เชื่ อม โยงข้อมู ล          
การรายงานผลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
เชื่ อมโยงกับผู้ ใช้บริการภายนอกได้สะดวกรวดเร็ ว        
ตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้การด าเนินงาน     
ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้

๕ ก ากับ ดูแล ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ 
เพ่ือให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
เป็นศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และ
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 

๖ ก ากับ ดูแลการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานสินค้ าปศุสั ตว์  พัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางชีวภาพห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ   
เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และเพ่ิมศักยภาพ     
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรื อ ร่ ว มด า เนิ นการวา งแผน การท า งาน           

ตามแผนงาน หรือโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน หรือเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและ    
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ      

ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานในหน้ าที่  เ พ่ื อส ร้ า งคว าม เข้ า ใ จ              
ในการปฏิบัติงาน 

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. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ 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  ระดับที่ต้องการ ๒ 

๓. การมองภาพองค์รวม  ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 

 


