
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๖๙๙, ๑๗๕๓, ๑๘๒๗, 

๑๘๙๒, ๑๙๗๓, ๒๐๔๙, ๒๑๑๕, ๒๑๘๒, ๒๒๖๔ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์แผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ       ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในทางวิชาการ     
สัตวแพทย์เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ รวมทั้ง การพัฒนามาตรฐาน
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ โดยด าเนินงาน          
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบุคมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม       
จากการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก          
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์           
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนบริห ารจั ดการงานด้ าน สุ ขอนามั ยสิ นค้ า          
จากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ วางแผน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางาน  

ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตปศุสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด และเผยแพร่ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ 

 

๓ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการตรวจสอบ
รับรองและควบคุมคุณภาพสินค้าจากการปศุสัตว์ อาหาร
สัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์    
โรงฆ่าสัตว์  และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ที่มี
ผลกระทบต่อการสัตวแพทย์สาธารณสุข เพ่ือให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔ ควบคุม ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสั ตว์  และด้ านสิ่ งแวดล้ อมเกี่ ย วกับการปศุ สั ตว์          
เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง       

๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิชาการสัตวแพทย์ด้านสุขอนามัยสินค้า
จ า ก ก า ร ป ศุ สั ต ว์  ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต             
การตรวจสอบคุณภาพสินค้ าปศุสั ตว์  และส่ ง เสริม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ที่สามารถน าไปพัฒนางาน 
เพ่ือให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ให้ได้ผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ส าหรับผู้บริโภค 

๖ ควบคุ ม  ติ ด ต าม และประ เ มิ น ผลกา รด า เ นิ น ง าน           
ด้านการตรวจรับรอง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

๗ พัฒนา ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย
และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    
ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจาการปศุสัตว์และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตาม
กฎระเบียบของกฎหมาย 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
การบูรณาการแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับ
จังหวัดด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  และกรมปศุสัตว์  มอบหมายงานแก้ปัญหา         
ในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้ งภาครัฐและ เอกชน   ในการบูรณาการงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนา
มาตรฐานการปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
การปศุสัตว์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้ แจง ให้ ข้ อคิด เห็น ในที่ ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท า ง านต่ า ง ๆ  เ กี่ ย วกั บด้ านสุ ขอนามั ย สิ นค้ า          
จากการปศุสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมการปศุสัตว์  เ พ่ือให้ เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน     
ด้านการปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า  เผยแพร่ข้อมูล  และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ การพัฒนา
มาตรฐานการปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
การปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีความรู้        
ความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้ตามสภาวการณ์จริง
และอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ สนับสนุนทางวิชาการด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ 
การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือให้        
การปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก 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      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 

 

 


