
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ตําแหน่งเลขที ่2082 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์นัและแผน 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์นัและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 แผนง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตเขตและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานทางสัตวแพทย์และการปศุสัตว์ค่อนข้างสูง ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เก่ียวกับระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบติัการ 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วางแผน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ วางแนวทาง

การตรวจรักษาสัตว์ป่วย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้สัตว์
เลี้ยงของเกษตรกรตามเวลาที่กําหนด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ  
ปศุสัตว์ในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และลดการสูญเสียของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

๒ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาในการศึกษาเก่ียวกับการ
ควบคุมป้องกัน ชันสูตรโรคสัตว์ และกําจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน เพ่ือให้การวางแผนดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ สามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กําหนดแนวทาง และสรุปผลงาน
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น การฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายสําหรับสัตว์ การ
เคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม การพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ การให้บริการผสมเทียม เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับระบบการผลิต ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 



   

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๔ วิเคราะห์ จัดทําแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนบริหารจัดการ

งานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เก่ียวกับระบบการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรมปศุสัตว์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕ วางแผน หรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการเก่ียวกับการ
ผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ เพ่ือบูรณา
การแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับจังหวัด ด้านการพัฒนา  
ปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

๖ กํากับ ดูแล ติดตามงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ เกี่ยวกับการ
กําหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ 
รวมท้ัง ต้นทุนการผลิตและการตลาด การสาธิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 

๗ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ 
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้เกิดประสิทธิภาพการ
ผลิตและการพัฒนา  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ข. ด้านการกํากับดูแล 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนส่งเสริม

และพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      

๒ วางแผน ประเมินผล ให้คําแนะนําปรึกษา และแก้ไขปัญหาขัดข้องใน
การปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค. ด้านการบรกิาร 
ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้คําแนะนํา ข้อเสนอ ตอบปัญหา และช้ีแจงเกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย์

และการปศุสัตว์ที่สนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมและการพัฒนา 
ปศุสัตว์ที่ซับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญด้านงานทาง 
สัตวแพทยแ์ละการปศุสัตว์แก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ      



   

ที่ หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๒ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ แก่ เจ้าหน้าที่

ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุง และขยายพันธ์ุสัตว์ 

๓ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์ การส่งเสริมการ  
ปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

ส่วนที่  ๔  คณุสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กํา 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปน็ในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับที่ต้องการ 3 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ 2 

ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ 2 

๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ 2 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ 2 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๒ 
๕. การทํางานเป็นทีม ระดับที่ต้องการ ๒ 
๖. ความใฝ่รูร้อบด้าน ระดับที่ต้องการ ๓ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับที่ต้องการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับที่ต้องการ ๓ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ๒ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ๒ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับที่ต้องการ ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดทํา 19 กันยายน 2559 


