
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  สัตวแพทย์นัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    สัตวแพทย์นัและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับต้นหรือสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานทางสัตวแพทย์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ประยุกต์เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ จัดระบบเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอ่ืน ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ    
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ  

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ วางแนวทาง

การตรวจรักษาสัตว์ป่วย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้
สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ ในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และลดการ
สูญเสียของเกษตกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาในการศึกษา
เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน ชันสูตรโรคสัตว์ และก าจัด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพ่ือให้การวางแผนด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สามารถ
ควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ 
 

ร่วมวิเคราะห์ ศักยภาพพ้ืนที่ ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ ปัญหา
ของเกษตรกร จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตและตลาด
การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตกร 

 

๔ ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล ก าหนดแนวทางและ
สรุปผลงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น การฆ่าและ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุ
อันตรายส าหรับสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ มาตรฐาน
ฟาร์ม การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การให้บริการผสมเทียม 
เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับ
การผลิตสัตว์ ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการ     
ปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์ บูรณาการแผนงาน/โครงการ
ระดับต่างๆ ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์
ของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

๖ ปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการพิเศษ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตและ
การพัฒนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรด้านสัตวแพทย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๗ ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต และให้ค าปรึกษา แนะน า
ด้านสัตวแพทย์และการปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรในพ้ืนที่
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สนับสนุนการด าเนินการด้านการพัฒนาการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 



   

ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงาน

ทางสัตวแพทย์ที่สนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ การพัฒนาและ
ประยุกต์เทคโนโลยีการปศุสัตว์  ซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้านงานสัตวแพทย์     
แก่ผู้ที่สนใจ 

 

๒ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์          
แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์ 

๓ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ    
กรมปศุสัตว์ ด้านการผลิตปศุสัตว์สัตว์ การส่งเสริม พัฒนา
และประยุกต์เทคโนโลยีการปศุสัตว์ เศรษฐกิจการปศุสัตว์                
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก 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 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ 2 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ 2 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ 2 

 

 

 

  



   

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

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย  
 

ต าแหน่ง สัตวแพทย์  ระดับอาวุโส 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

   ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
1 2513 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 3764 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

  
รวม    ๒    ต าแหน่ง 

 


