
   

 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๙๐๕, ๙๑๓, ๙๑๖ 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญสูงด้านวิชาชีพการสัตวแพทย ์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด าเนินการหรือแก้ปัญหา
ที่ยากในกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดความสูญเสีย และผลกระทบจากโรคสัตว์ และ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  ได้อย่างถูกต้องและ                          
มีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที ่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ 
 

 

ด า เนิ นงานเกี่ ยวกับวิ ช าชีพการสั ตวแพทย์  ในฐานะ
ผู้ช านาญการเพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
2 ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผนและพัฒนาระบบงานบริการทาง

สุขภาพสัตว์  และการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตปศุสัตว์  ตลอดจนบริหารจัดการในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ตลอดจนความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของประเทศ 

4 พิจารณาปัญหาด้านระบบสุขภาพสัตว์ สุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัย เ พ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง      
ตามหลักวิชาการ 



   

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
5 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการ

สืบย้อนข้อมูลเพ่ือการวางแผนในการด าเนินการพัฒนาระบบ
การจัดการสุขภาพ  

 

6 ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการเกษตร 

7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานในด้านการ
พัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ หรือโครงการของหน่วยงาน และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  



   

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 ให้ค าแนะน าจัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  2 
๒. กฏหมายกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  2 

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

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  2 
๒. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  2 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  2 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  2 
๕. การท างานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับท่ีต้องการ  2 
ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
ระดับท่ีต้องการ  3 
ระดับท่ีต้องการ  3 

  



   

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ 2 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ 2 

 
ส่วนที ่ ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 


