
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 4808 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ ซึ่งต้องวางแผน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก             
ในด้านวิชาการสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพ่ือการควบคุม ป้องกัน
โรค และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในส านักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ด า เ นิ น ง านที่ เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พสั ต วแพทย์ ในฐ านะ
ผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนและพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพสัตว์และมาตรฐานฟาร์มของหน่วยงานในสังกัด
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ปลอดโรคและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
พันธุ์สัตว์ที่ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม 
และเศรษฐกิจของเกษตรกร 

๓ ควบคุม ปรับปรุง ให้ค าปรึกษาแนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์และมาตรฐานฟาร์มแก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์ เพ่ือให้มีการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพส าหรับปศุสัตว์ 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการสัตวแพทย์ สุขอนามัยและ     
สุขศาสตร์สัตว์ ในสายงานที่รับผิดชอบ ที่สามารถน าไป
พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ได้
ผลผลิตสูงสุด ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดโรค
และปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

๕ ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการด าเนินงานด้านสุขภาพ
สัตว์และสุขอนามัยของหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา   
พันธุ์สัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖ พัฒนา ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบของ
กฎหมาย 

๗ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินการ
ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดส านัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ และด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การผลิตปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

  
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา     
พันธุ์สัตว์ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดย
มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการสามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตาม
สภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ 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. ทักษะการจัดการขอ้มูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ 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  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 


