
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี   ๑๑๖๔ – ๑๑๖๖ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว16และวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญในงานสูงมากดานการตรวจสอบยาสัตว วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว น้ําใชในฟารมปศุสัตว เชื้อดื้อยา 
รวมถึงการใช และผลกระทบจากการใชยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ในการดําเนินการและ
แกปญหาท่ียากมากในกลุมตรวจสอบคุณภาพยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว 1 6สํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว 16เพ่ือใหสามารถสนับสนุนงานในกลุมตรวจสอบคุณภาพยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการ
ปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับ
การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
รวมถึงการใช และผลกระทบจากการใชยาสัตวและวัตถุ
อันตรายดานการปศุสัตว เพ่ือความปลอดภัยตอตัวสัตว 
เกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ควบคุมและจัดทํามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบยาสัตว วัตถุอันตรายดานการ 
ปศุสัตวและตัวอยางท่ีเก่ียวของ และเปนหองปฏิบัติการ
อางอิง 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุมและตรวจสอบยาสัตว วัตถุอันตรายดานการ 
ปศุสัตว และตัวอยางท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดผลทดสอบท่ี
ถูกตอง แมนยําและนาเชื่อถือ 

 

๔ ควบคุม และจัดทําระบบประกันคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพยาสัตว วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว และตัวอยาง
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดผลทดสอบท่ีถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ
และสามารถอางอิงได 

๕ ควบคุมและดําเนินการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยงยาสัตว 
วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว เภสัชสมุนไพร ยาแผนโบราณ 
เภสัชธรรมชาติ สารทุกชนิดท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชและผลิตภัณฑ
เพ่ือการปองกันรักษาโรคในทางสัตวแพทยดานคุณภาพ 
ประสิทธิผลและความปลอดภัย  รวมถึงการใช  และ
ผลกระทบจากการใช เพ่ือความปลอดภัยท่ีมีตอตัวสัตว 
เกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

๖ ควบคุมและดําเนินการศึกษาสารประกอบ สิ่ ง มีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือพัฒนาเปนยาสัตวหรือวัตถุอันตราย
ดานการปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรไดนําไปใชประโยชน 

๗ พัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือใหไดรับการรับรอง หรือเปนไป
ตามมาตรฐานสากล 

๘ จัดทําตํารา และฐานขอมูลยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการ
ปศุสัตวและท่ี เ ก่ียวของ  เ พ่ือกําหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐาน รวมถึงหลักเกณฑ การออกกฎระเบียบควบคุม
ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว และเพ่ือเปน
แหลงคนควาขอมูลของผูท่ีเก่ียวของ 

๙ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 

 

 

 

 



    

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน แกปญหาใน
การปฏิบัติ งานและติดตามประเ มินผล เ พ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในหนวยงาน โดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ หนวยงานอ่ืนในระดับสํานัก
หรือกอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย
ดานยาสัตว วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว น้ําใชในฟารม 
ปศุสัตว เชื้อดื้อยา และรวมถึงการใชและผลกระทบจากการ
ใชยาสัตว วัตถุอันตรายดานการปศุสัตว เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
มีความรู ความเขาใจ และเพ่ือใหการดําเนินการสามารถ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสภาวการณจริง อยาง
ถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหแนวทางการทํางาน การแกไขปญหาท่ีเปนประโยชน 
และพัฒนากิจกรรมท่ีตอบสนองตอสภาวการณปจจุบันท่ี
เก่ียวของกับยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตวเพ่ือ
เปนแนวทางท่ีถูกตองในการดําเนินงานแกหนวยงานตาง ๆ  

 



    

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. 
กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 


