
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๖๙๗, ๑๗๕๑, ๑๘๒๕, 

๑๘๒๖, ๑๘๙๐, ๑๙๗๒, 
๒๐๔๘, ๒๑๑๓, ๒๑๑๔ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทยน์ัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทยแ์ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ แผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา            
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานทางสัตวแพทย์ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์        
การควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก             
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์            
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ตรวจรักษาสัตว์ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกร
และป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทําหมันสัตว์    
แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้  
แก่เกษตรกร 

๓ ดําเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชันสูตร และ
กําจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เ พ่ือลดปัญหา       
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานด้านปศุสัตว์ 

ประวัติการเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ ความต้องการใช้วัคซีน
การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือใช้ประโยชน์
เป็นฐานข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนของหน่วยงาน 
และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

๕ ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาสุขภาพสัตว์  การควบคุม ป้องกัน ชันสูตร      
โรคสัตว์ และก าจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพ่ือให้
การวางแผนด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ 

๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การเคลื่อน 
ย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามกฎหมายที่รับผิดชอบ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์   

ที่ซับซ้อน เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือชันสูตรโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ       
ด้านงานสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

๓ ประสานงาน และบูรณาการงานกับหน่วยงานราชการ 
เอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป   
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์     
ต่อการท างานของหน่วยงาน 

๔ ควบคุม ดูแลการตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชี
เบิ กจ่ ายชี วภัณฑ์ สั ต ว์ และ เ วชภัณฑ์สั ต ว์  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 1 

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 
 

 


