
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๒๒๐๓   

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ    
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน  

กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขต ๘ 
ประเภท/ระดับ   ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง      
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน 

สูงมากด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางระบาดวิทยาและสารเทศ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก        
ในกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เพ่ือแก้ไขปัญหา     
ด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัยและพัฒนาการส ารวจเฝ้าระวัง 

สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล ให้ค าแนะน า   
เ พ่ื อ แก้ ไ ขปั ญห า  แจ้ ง เ ตื อน โ ร คที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น พ้ื นที่            
เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตร
โรคสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  เป็นศูนย์ข้อมูล      
ด้านสุขภาพสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าภูมิภาค 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ส ารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล  

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อน
ข้อมูล รวมทั้งบูรณาการงานด้านเทคนิคและวิชาการ      
ด้านวินิจฉัย ชันสูตร วิเคราะห์ ทดสอบ โรคในสัตว์ สินค้า
ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์  เพ่ือสืบหาสาเหตุ และ
ปัจจัยของการเกิดปัญหา วางแผนและด าเนินการควบคุม
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์และสุขอนามัยสิ่ งแวดล้อม       
ด้านการปศุสัตว์ 

 

๓ ติดตาม ประเมินผล และด าเนินการ พัฒนาเครือข่าย 
เชื่ อม โย งข้ อมู ลการราย งานผลภายในองค์ กร ให้ มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการภายนอกได้สะดวก
รวด เร็ วตามระบบคุณภาพห้ องปฏิบั ติ ก าร  เ พ่ือ ให้         
การด าเนินงานได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

 

๕ ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือให้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เป็นศูนย์ข้อมูล
ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 

 

๖ จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและ
ด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ชีวภาพห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล
ทางระบาดวิทยา และเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคสัตว์ 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานโครงการของ

ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ใต้ตอนบน  
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์       
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงาน    
ที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือให้ เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิ์        
ตามท่ีก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้ แจ ง ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ในที่ ป ร ะชุ มคณะกรรมการหรื อ
คณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ     
ในการด าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพสัตว์   

 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่

ความรู้ด้านระบาดวิทยาและสารสนเทศ แก่เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  
ความเข้าใจ และเพ่ือให้การด าเนินการสามารถด าเนินการ
หรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์  ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ   ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 


