
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๘๕๕, ๘๖๑, ๙๑๑, ๙๒๖, ๙๓๙,  

๙๔๑, ๙๔๙, ๙๘๔, ๑๐๔๔, ๑๐๔๕, ๑๐๖๙,  
๑๐๗๐, ๑๑๑๑, ๑๑๓๐, ๑๒๕๙, ๑๒๙๓,  

๑๓๒๗, ๑๓๔๓, ๑๖๕๘, ๑๖๗๐ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดบั     ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์                       
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ   ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ ในการพัฒนาการจัดการสุขภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์ ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ของกลุ่มกลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการปศุสัตว์ ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ตรวจรักษาสัตว์ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกร
และป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้บริการวิชาการ เช่น การผสมเทียม การจัดการระบบ
เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม ของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 

๓ ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชันสูตรโรคสัตว์ 
และก าจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพ่ือลดปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 

 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพและผลผลิตในระดับฟาร์ม        

ฝูง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ 
 

๕ 
 

ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการจัดการสุขภาพ ในระดับฟาร์ม ฝูง กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือยกระดับผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแล การเคลื่อนย้าย
สัตว์  ตามกฎหมายที่ รับผิดชอบและกฎหมาย อ่ืน  ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตว
แพทย ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
๒ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และ

การควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือลดการสูญเสียและป้องกันโรคระบาด
สัตว์ 

๓ ประสานงานในระดับปฏิบัติงานกับหน่วยราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือใน
งานทางสัตวแพทย์และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

๔ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชีการเบิกจ่ายชีว
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดตามคุ 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ 1 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

 
ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 

  

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับท่ีต้องการ ๑ 
ระดับท่ีต้องการ 1 
ระดับท่ีต้องการ 1 
ระดับท่ีต้องการ 1 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 
๒. การคิดวิเคราะห์ 

ระดับท่ีต้องการ ๑ 
ระดับท่ีต้องการ ๑ 

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 


