
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

ตําแหน่งเลขที ่937 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน นายสัตวแพทย์ 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน   นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)  กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ              
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก                  
ในด้านความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมากในกลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้             
การปฏิบัติงานในภาพรวมของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ              
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  3  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ก. ด้านการปฏบิตักิาร 
ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อมูลความ

ร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนงานและโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 

ตัวช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 2 ควบคุม ปรับปรุง ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการจัดทํา

กรอบความร่วมมือ ท่าทีและความตกลงทางวิชาการและการค้า  
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี เพ่ือจัดทําแผนและ
เตรียมการเจรจาการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

3 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความร่วมมือ
ทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 
เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

4 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
และกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 



 

ข. ดา้นการวางแผน 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
1 วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน

ระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน และติดตามประเมินผล
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

ตัวช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 

 
2 วางแผนและจัดทําแผนงานต่างๆ ด้านวิจัยการพัฒนาความร่วมมือ

ทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี 
เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ 

 
ค. ดา้นการประสานงาน 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
1 ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ ให้

คําปรึกษา แก้ปัญหา และจูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืนในระดับ
กองหรือสํานัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
กําหนดไว้ 

ตัวช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 
 

2 ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ 
เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบรกิาร 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
1 ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบปัญหาแก่หน่วยงานราชการ 

เอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ใน
ระดับทวิภาคี เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

ตัวช้ี วัดตามรอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 
 

2 ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและ
การค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เกิด
การรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางานได้ 

3 ควบคุม ให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องด้านการ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินงานแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรมปศุสัตว์และสอดคล้องตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

 
 
 



 

ส่วนที่  4  คณุสมบตัทิี่จําเปน็ในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
1. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับที่ต้องการ 3 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับที่ต้องการ 3 
ทักษะที่จําเป็นในงาน   
1. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ 2 
2. ทักษะการจดัการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ 2 
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ 2 
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ 2 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ 3 
2. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ 3 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ 3 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ 3 
5. การทํางานเป็นทีม 
6. ความใฝ่รูร้อบด้าน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ 3 
ระดับที่ต้องการ 3 
ระดับที่ต้องการ 4 
ระดับที่ต้องการ 4 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ 3 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ 3 
3. การมองภาพองค์รวม ระดับที่ต้องการ 3 

 
ส่วนที่  6  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ      นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ 
        ผู้อํานวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

วันที่ที่ได้จัดทํา  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
หมายเหตุ  1) การปรับปรงุโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมปศุสัตว์และการเกล่ียอัตรากําลัง (ตดัโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดอืน) ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  
 2) อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เห็นชอบแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามการปรบัปรุงโครงสร้าง      
การแบ่งงานภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  

 


