
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  2320 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์นัและวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามรถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการสัตวแพทย์
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ และก าหนดเทคโนโลยี          
ที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  เพื่อให้การด า เนินงานของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร            
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์     
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนบริหา รจั ดการ งานด้ านสุ ขภาพ สั ต ว์ และ           
สุขศาสตร์สัตว์ระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  และภารกิจ ของ       
กรมปศุสัตว์และจังหวัด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

 

 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ วางแผน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ        

การควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันและก าจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน การกัก  ตรวจ ทดสอบโรคสัตว์        
การรักษาพยาบาลสัตว์ ระบบฐานข้อมูลการผลิตสัตว์     
การผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์  ฯลฯ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด และเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทยด์ไว้ 

 

๓ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
จัดการสุขภาพสัตว์ เพ่ือก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้ปลอดโรค และผู้บริโภคปลอดภัย ตลอดจน
พัฒนาและก าหนดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป น าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานส าหรับผู้บริโภค 

๔ ควบคุม ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนา
สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ แก่ผู้ ปฏิบัติ งานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 

๕ ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน           
ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖ ก ากับ ดูแล และด าเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสัตว์ 
โดยการสร้าง พ้ืนที่ปลอดโรคระบาดสัตว์  เ พ่ือให้ เกิด     
ความเชื่อมั่นในระบบป้องกันโรคและความปลอดภัยของ
ประชาชน 

๗ พัฒนา ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  สถานพยาบาลสัตว์  โรคพิษสุนัขบ้า 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ระดับจังหวัด 
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับต่างๆ ด้านการพัฒนา 
ปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มอบหมายงาน แก้ปัญหา         
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ       
กรมปศุสัตว์ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์                  
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้ แจง ให้ ข้ อคิด เห็น ในที่ ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และ
สุขศาสตร์สัตว์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ     
ในการด าเนินงานร่วมกันด้านการปศุสัตว์ 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ข้อมูล  และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ 
แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน     
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการได้ตามสภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ สนับสนุนทางวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และ    
สุ ขศาสตร์ สั ต ว์ แก่ ส า นั ก ง านปศุ สั ต ว์ พ้ื นที่  เ พ่ื อ ให้            
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 



    

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ 3 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 3 

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. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 

 


