
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๘๕ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์      
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์   
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ   ระดับสูง  
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากด้านวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพสัตว์โดยตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก              
ในกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดความสูญเสีย และผลกระทบจากโรคสัตว์             
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชีพการสั ตวแพทย์  ในฐ านะ
ผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบ
สุขภาพสัตว์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

๒ ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผนและพัฒนาระบบงานบริการทาง
สุขภาพสัตว์  และการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ ตลอดจนบริหารจัดการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย  ด้านระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ตลอดจนความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของประเทศ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ควบคุม ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ 
แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ 

 

๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการสัตวแพทย์ สุขอนามัยและสุขศาสตร์
สัตว์ ในระบบงานสุขภาพสัตว์ที่สามารถน าไปพัฒนางานเพ่ือให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

๖ ติดตามประเมินผลและควบคุมการด าเนินงานด้านพัฒนาระบบ
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

๗ พัฒนา ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน ากฎหมาย มาตรฐาน และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรฐาน  

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่ วยงานในสั งกัดและกรมปศุสั ตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการ  ก าหนดทิศทางวางแผนงาน 
โครงการของส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ในด้าน
พัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการท างานร่วมกันในทีมงาน บทบาทในการชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
สัตว์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดทั้งใน
และต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ต่างๆ ในด้านพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 



   

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ 
เกี่ยวกับด้านพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการสามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตามสภาวการณ์
จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. กฏหมายกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 

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

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

ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
ระดับท่ีต้องการ  ๔ 
ระดับท่ีต้องการ  ๔ 

  



   

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

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 
 
 


