
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  897      

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์     
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับเชี่ยวชาญ     
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง     
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทย์และสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเชิงวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้างของส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด
โรคสัตว์ และกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์มีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศและเกษตรกร 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบ การบริหาร

จัดการ งานสุขภาพสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
และการพัฒนาระบบงานสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์                 
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ขององค์การสุขภาพสัตว์
โลก (OIE Performance of Veterinary Services หรือ 
PVS Pathway) เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
สากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรมปศุสัตว์ในการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ   
กรอบความร่วมมือ ท่าที และความตกลง ด้านการปศุสัตว์
และสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย
กรมปศุสัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การท า

ความตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิ
ภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักสามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 

4 ก าหนดกรอบการศึกษาวิจัย พัฒนา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ กฎระเบียบปศุสัตว์ และข้อก าหนด
การค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ( international 
trade regulations) รวมทั้งพัฒนากรอบร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FAO, OIE, WHO 
และ IAEA เป็นต้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สามารถน า
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง บรรลุตามภารกิจและ
เป้าหมายของส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์   
และกรมปศุสัตว์ 

5 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์
ระหว่างประเทศขององค์กรระหว่างประเทศ และการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ( international trade 
negotiation) ภายใต้กรอบข้อตกลงสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (WTO’s SPS Measures) แก่นักวิชาการ 
เจ้าหน้าที่  เกษตรกร และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการได้ 
และบรรลุตามเป้าหมายและผลสมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

6 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงานในการด าเนินงาน
ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิชาการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานทางวิชาการ 
รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการปศุสัตว์
และสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน และบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

7 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการวิจัยด้านการปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ ในระดับกลยุทธ์ของกรม ปศุสัตว์ มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน 

หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานของส านักและ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ทั้ ง ใ น               
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ     
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 ให้ค าปรึกษา แนะน าและ/หรือเผยแพร่ให้ความรู้ความ

เข้าใจในการฝึกอบรม ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และ
ทักษะทั่ว ไปในการด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ        
แก่บุคลากรในสายงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ส่วนที่  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 
 
สมรรถนะทางการบริหาร 

  

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  
 


