
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 4808 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
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)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานสูงในด้านวิชาการสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพ่ือการควบคุม 
ป้องกันโรค และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในส านัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
ตามมาตรฐานที่ก 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 านาญการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของส านัก
พัฒนาพันธุ์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุม
ป้องกันโรค และก าจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
จัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย 
และการพัฒนาฟาร์ม เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภค
มีความปลอดภัยภายในหน่วยงานของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และมาตรฐานฟาร์มของหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ให้ปลอดโรคและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างพันธุ์สัตว์ที่ดี
เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ รวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์  ผ ลิตสัตว์ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนและด าเนินการ
ในการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ วางแผนการ
ขยายพันธุ์สัตว์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพสัตว์ภายในหน่วยงานของส านักพัฒนา      
พันธุ์สัตว์ 

๕ ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ เพ่ือป้องกัน
โรคระบาดอันจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและ
การเกษตร ภายในหน่วยงานของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๖ ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์และ
มาตรฐานฟาร์มแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของ
ศูนย์ เพือ่ให้มีการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพส าหรับ
ปศุสัตว์ 

๗  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินการควบคุมป้องกัน
โรคในสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
และด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การผลิต  
ปศุสัตว์ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

  
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานกัน โดยมีบทบาทให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ ยวกับงานในหน้าที่  เ พ่ือสร้างความเข้า ใจในการ
ปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 
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  2 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดบัที่ต้องการ ๒ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 

 



    

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 


