
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต าแหน่งเลขท่ี  ๘๙๐ , ๘๙๓ , ๙๐๙ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์   และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง                            แล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ะผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง   ง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานสูงในด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
และแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพ่ือก าจัดโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง รวมทั้งลดความสูญเสียของเกษตรกรจากโรคระบาดสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในฐานะ

ผู้ช านาญการเพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 

 
 

๒ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน ด้านการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรค 
ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง รวมถึงสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย  
เพ่ือให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีสุขภาพดี และให้ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย  

๓ ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับทางเลือกในการควบคุมป้องกัน 
และก าจัดโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส ารวจ ศึกษา และ  
เฝ้าระวังโรคที่ไม่เคยมีในประเทศไทยเพ่ือติดตามและท า
การแก้ไขได้ทันท่วงที 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๗ 
 
 
๘ 
 
 

๙ 
 
 
 

๑๐ 
 

ศึกษาวิเคราะห์พัฒนามาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ปลอดโรคเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล 
ด าเนินการพัฒนาระบบการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
เคี้ยวเอ้ืองเพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 
ด าเนินการตรวจสอบการควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
และการรับรองการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคโดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
พิจารณาปัญหาด้านการป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรค
ระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโรคระบาดและโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพ่ือการวางแผนและควบคุมใน
การด าเนินการควบคุมป้องกันโรค 
ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องให้
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
โรคระบาดอันจะท าให้เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  
 
ข. ด้านการวางแผน 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานงานตาม
แผนงานในด้านการควบคุม ป้องกันและก าจัดโรคใน      
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง หรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 
 
 

๒ 

ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เ พ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
ให้ค าแนะน าจัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนดตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. 
ก านด 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

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



    

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

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
 

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

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 


