
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต าแหน่งเลขท่ี  ๙๒๐ 
 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์และแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์   และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป   ระดับช านาญงาน                               
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก แล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์แแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง   ง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากในกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก เพ่ือก าจัดโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนในสัตว์ปีก รวมทั้งลดความสูญเสียของเกษตรกรจากโรคระบาดสัตว์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
เพืามมาตรฐานที่ก าหนดไว 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ตรวจรักษาสัตว์ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้
สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกร
และป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ส ารวจข้อมูลการในการควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านปศุสัตว์  ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ 
ความต้องการใช้วัคซีน เป็นต้น เพ่ือการควบคุม ป้องกันโรค
ระบาดสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๓ ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ แก่สัตว์ปีกของเกษตรกร
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 

๔ ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และก าจัด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในสัตว์ปีก เพ่ือลดปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๕ ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การวางแผน ควบคุม ป้องกัน โรคในสัตว์  และก าจัด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในสัตว์ปีก เ พ่ือให้การ
วางแผนด าเนินการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 

๖ ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแลตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

ข. ด้านการบริการ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตว
แพทย์ที่ซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และผู้ที่สนใจ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้านงานทางสัตวแพทย์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 ๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ปีกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ         
เพ่ือลดการสูญเสียและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

๓ ประสานงานและบูรณาการงานในระดับกองกับหน่วย
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 

๔ ควบคุม ดูแลการตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชี
การเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

 

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

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
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 ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

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  
 
 
 
 


