
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ต าแหน่งเลขท่ี ๑๖๘๖-๑๖๘๘, 1698, ๑๗๓๘-๑๗๔๐,  
๑๘๑๒-๑๘๑๔, ๑๘๗๘-๑๘๘๐, 1891, ๑๙๕๙-๑๙๖๑,1971, 

๒๐๓๔-๒๐๓๖, 2047, ๒๑๐๒-๒๑๐๔, ๒๑๗๐-๒๑๗๒, 2181,  
                                                                         ๑๕๐๔, ๒๒๕๒-๒๒๕๓,2262, 2263 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์นัและวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ นง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาการ          
สัตวแพทย์เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ รูปแบบการพัฒนา
และก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนรับผิดชอบ          
ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอ บ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ          
และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้            
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อ

ระหว่างสัตว์และคน ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตร
โ ร คสั ต ว์  ด้ า น ก า ร ผลิ ต ก า ร ทดส อบชี ว ภัณ ฑ์ สั ต ว์           
ด้านสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค    
ด้านป้องกัน ควบคุม ก าจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบ
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ เพ่ือให้สัตว์
มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ก ากับดูแลงาน และด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาด

ให้แก่สัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายและกักสัตว์-ซากสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด 

 

๓ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ การผลิตสัตว์ 
ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนและด าเนินการ
ในการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบ
สืบพันธุ์ 

๔ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจั ยและพัฒนาวิ ชาชีพสัตวแพทย์           
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ เพ่ือก าหนดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๕ ศึกษา วิเคราะห์  และด าเนินการพัฒนาระบบบริการ   
สุขภาพสัตว์ โดยการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคระบาดสัตว์ 
เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดความ เชื่ อมั่ น ในระบบป้ อ งกัน โ รคและ         
ความปลอดภัยของประชาชน 

๖ ดูแล ตรวจสอบ การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย     
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้อง     
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการด้านการพัฒนา

สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์  บูรณาการแผนงาน/
โครงการระดับเขตและระดับเอกชน ด้านการพัฒนาปศุสัตว์              
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมปศุสัตว์          
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์       
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีม หรือ

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับ     
การพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์  เ พ่ือให้เกิด    
ความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ด้านการพัฒนาสุขภาพ
สัตว์และสุ ขศาสตร์สั ตว์  เ พ่ือสร้ างความเข้า ใจและ       
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์  
แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน        
ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแ ล ะ เ อ ก ช น  เพ่ือให้เกิดความรู้      
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่นการรักษาพยาบาลสัตว์ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การท าหมันสัตว์ เป็นต้น 
เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ 

๓ สนับสนุนทางวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และ     
สุขศาสตร์ สัตว์แก่ส านักงานปศุสัตว์ จั งหวัด  เ พ่ือให้        
การปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ  1 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 

 
 


