
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 1216 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์แผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการ     
สัตวแพทย์เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ โดยด าเนินการตามกฎหมาย      
และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ 
และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก เ พื่อให้การด า เนินงาน
ของส านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุง เทพมหานครมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์        
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางาน  

ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตปศุสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่ ง เ ส ริ มคุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม เกี่ ย วกั บการปศุ สั ต ว์          
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด และยกระดับมาตรฐานให้
เป็นสากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการตรวจสอบ

รับรองและควบคุมคุณภาพสินค้ าจากการปศุ สั ตว์       
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์  
โรงฆ่าสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพ่ือให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานสากล           
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

๓ ก ากับ ดูแลการด าเนินการตรวจสอบรับรองและควบคุม
คุณภาพสินค้าจากการปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ      
การปศุสัตว์ รวมทั้ง ตรวจสอบ ติดตาม รักษามาตรฐาน
ฟาร์มที่ผ่านการรับรองในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๔ ก ากับ ดูแล และด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อการสัตวแพทย์
สาธารณสุ ข  เ พ่ือให้ สิ นค้ าปศุ สั ตว์ มีม าตรฐานและ            
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ตรวจสอบรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ
ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้  
แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

๖ ควบคุ ม  ติ ด ต าม และประ เ มิ น ผลกา รด า เ นิ น ง าน           
ด้านการตรวจรับรอง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์  อาหารสัตว์  ยาสัตว์ ชีววัตถุ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์     
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๗ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์และกฎหมายอ่ืน      
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐาน
การปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์
ระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับต่างๆ   
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านสุขอนามัย
สินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ โดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น เพ่ือให้เกิด  
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยสินค้า
จากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ และ
ส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมการปศุสั ตว์  เ พ่ือสร้ า ง        
คว าม เข้ า ใ จ และคว ามร่ ว มมื อ ใ นกา รด า เ นิ น ง าน           
ด้านการปศุสัตว์ก 

 

 

 

 

 

 

 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย

สินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน   
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนา
มาตรฐานการปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
การปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

๓ สนับสนุนทางวิชาการด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ 
การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมการปศุสัตว์แก่ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก 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  2 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

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

 
 
 
 



    

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 

 


