
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี  ๒๒๐๓, 2221   

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย     
ช่ือตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ     
ช่ือหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๘ 
ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน  

กลุมระบาดวิทยาและสารสนเทศ 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต ๘ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ     ระดับสูง     
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญงานสูงดานวิชาการสัตวแพทยทางระบาดวิทยาและสารเทศ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ
แก ป ญ หาท่ี ย าก ใน ก ลุ ม ระ บ าด วิ ท ย าและส ารสน เท ศ  ศู น ย วิ จั ย แ ละ พั ฒ น าก าร สั ต วแ พ ท ย                           
ภาคใตตอนบน เพื่อแกไขปญหา ดานโรคสัตวสุขภาพสัตวและสุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตวในพื้นท่ี   
ท่ีรับผิดชอบใหแกเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สงผลใหการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน ถูกตอง ครบถวน และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

  หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาการสํารวจเฝาระวัง สอบสวน

ภาวะโรคระบาดและติดตามผล ใหคําแนะนํา เพื่อแกไขปญหา 
แจงเตือนโรคท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย 
วิเคราะห ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว และมาตรฐานสินคา   
ปศุสัตวเปนศูนยขอมูลดานสุขภาพสัตว และมาตรฐานสินคา
ปศุสัตวประจําภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ สํารวจ เฝาระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล 

รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตวและการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล 
รวมท้ังบูรณาการงานดานเทคนิคและวิชาการดานวินิจฉัย 
ชันสูตร วิเคราะห ทดสอบ โรคในสัตว สินคาปศุสัตว และ
ส่ิงแวดลอมปศุสัตว เพื่อสืบหาสาเหตุ และปจจัยของการเกิด
ปญหา วางแผนและดําเนินการควบคุมปองกันและบําบัด   
โรคสัตวและสุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตว 

 

๓ วางแนวทางการพัฒนาเครือขาย เช่ือมโยงขอมูล การรายงาน
ผลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกับผูใช 
บริการภายนอกไดสะดวกรวดเร็ว ตามระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินงานไดมาตรฐานสากล 
สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

 

๔ ศึกษา คนควาและวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองคความรู เพื่อใหศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน เปนศูนยขอมูล  
ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพสัตวและมาตรฐานสินคา  
ปศุสัตวในพื้นท่ี 

 

๕ จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานสุขภาพสัตวและมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการและ
ดําเนินการตามหลักความปลอดภั ยและความมั่ นคง         
ทางชีวภาพหองปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทางระบาดวิทยา และเพิ่มศักยภาพในการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมโรคสัตว 

 

๖ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่ อสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรอืรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน 

หรือโครงการของศูนยวิ จัยและพัฒนาการสัตวแพทย       
ภาคใตตอนบน และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน

โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแก
ผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกของศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน หรือเกษตรกร 
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว นักวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
หรือหนวยงานท่ี เกี่ยวของ เพื่ อสรางความเขาใจและ     
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ     

ท่ี เกี่ ยวข องกั บงานในหน าท่ี เพื่ อ ส ร า ง ค ว าม เข า ใจ               
ในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ใหคําแนะนํา จัดทําส่ือสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทยและงานในหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

 

 
 
 
 
 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม  ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ  นายปรีชา วงษวิจารณ 
       ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 
 
 


