
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี   901 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์  นัและ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์นักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญวิ//ระดับitาการระดับาร 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ละแผนง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์และและงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทย์ ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติงานในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาเชิงวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้างของส านักควบคุม ป้องกัน 
และบ าบัดโรคสัตว์ และกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์มี
ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานของกรมปศุสัตว์ด้านการ
พัฒนาสุขภาพและบ าบัดโรคสัตว์ และระบบการจัดการด้านสุขภาพ
สัตว์ทีเ่หมาะสมต่อเกษตรกร ลักษณะฟาร์ม สภาพพ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการปศุสัตว์ ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
  

2 

 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการพัฒนา
สุขภาพและบ าบัดโรคสัตว์ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพ
สัตว์ให้มีความเหมาะสมต่อเกษตรกร ลักษณะฟาร์ม สภาพพ้ืนที่ และ
เขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

3 การก าหนดมาตรการในการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์           
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยตามหลัก
วิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
สากล 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรมปศุสัตว์ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กรอบการศึกษาวิจัย และ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์ 

5 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์แก่
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง และ
บรรลุตามเป้าหมายและผลสมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

6 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิคความรู้ ให้แก่
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

7 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงาน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน และบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนงานและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ

แผนงาน โครงการวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์ 
ในระดับกลยุทธ์ของกรมปศุสัตว์ มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

ข้อเท็จจริงต่างๆ 
๒ 
 
 

ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานของส านักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 



   

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าและ/หรือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ฝึกอบรม ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปในการด้านการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์แก่บุคลากรในสายงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

 

 
ส่วนที ่ ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
1. ความรู้เรื่องการปศุสัตว์ 
2. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 

ระดับท่ีต้องการ ๔ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 

3. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

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

  



   

สมรรถนะบริหารจัดการ   
๑. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องการ ๒  
๒. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับท่ีต้องการ ๒  
๓. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องการ ๒  
๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องการ ๒  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๔ 
3. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๔ 

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 


