
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์นัและวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับต้นหรือสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามรถ ประสบการณ์ และ             
ความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
และสุขศาสตร์สัตว์ และก าหนดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ            
โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืน        
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบอ านาจ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภ าพ  และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จ       
ตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในฐานะ

ผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
และสุ ขศาสตร์ สั ต ว์ ขอ งส า นั ก ง านปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด             
ที่มีความซับซ้อนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

 

 

 

 



    

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ          

การควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันและก าจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน การกัก ตรวจ ทดสอบโรคสัตว์        
การรักษาพยาบาลสัตว์ ระบบฐานข้อมูลการผลิตสัตว์     
การผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ ฯลฯ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด และเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ด 

 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบจัดการ
สุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดทิศทางและ
แผนการพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเพ่ิมศักยภาพการผลิต    
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ให้ปลอดโรค และผู้บริโภคปลอดภัย  

๔ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนา
สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ ที่สามารถน าไปพัฒนางาน 
เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในพ้ืนที่  ให้ได้
ผลผลิตสูงสุด ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานส าหรับ
ผู้บริโภค 

๕ ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์
และสุ ขศาสตร์สั ตว์ แก่ผู้ ปฏิบั ติ ง านและผู้ เ กี่ ยวข้อ ง         
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 

๖ ศึกษา วิเคราะห์  และด าเนินการพัฒนาระบบบริการ  
สุขภาพสัตว์ โดยการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคระบาดสัตว์ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบป้องกัน
โรคและความปลอดภัยของประชาชน 

๗ พัฒนา ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายว่าด้วย       
โรคระบาดสัตว์  สถานพยาบาลสัตว์  โรคพิษสุนัขบ้า และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตาม
กฎหมาย 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ระดับจังหวัด    
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับต่างๆ ด้านการพัฒนา 
ปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกรม       
ปศุสัตว์ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์     
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

๒ ชี้ แจง ให้ ข้ อคิด เห็น ในที่ ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์และ     
สุขศาสตร์สัตว์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ      
ในการด าเนินงานร่วมกันด้านการปศุสัตว์ 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์  
แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน     
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการได้ตามสภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

๒ สนับสนุนทางวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และ     
สุขศาสตร์สั ตว์ แก่ส านั กงานปศุสั ตว์ อ า เภอ  เ พ่ือให้         
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก 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 3 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 
 

 



    

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย  
 

ต าแหน่งนายสัตวแพทย์   ระดับช านาญการพิเศษ  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

   ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
1 2305 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 687 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

3 4787 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 

4 4779, 2708 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

5 2480 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

6 4780 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

7 4792, 2923 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

8 1413 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

9 2576 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

10 4788 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

11 3315 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

12 4791 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

13 1438 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

14 4793, 3540 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

15 2574 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

16 1448 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 

17 4785 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

18 2505 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 

19 2882 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

20 3325 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 

21 3627 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

22 2410 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

23 3192 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

24 3495 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 

25 2367 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

26 4655 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 

27 4363 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

28 3465 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 



    

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
29 4685 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 

30 2522 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
รวม    33    ต าแหน่ง 

 


