
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี  ๑๗๐๐-๑๗๐๑, ๑๗๕๔-๑๗๕๖, ๑๗๐๒, 
15๑๘๒๘-๑๘๒๙, ๔๗๔, ๑๘๙๓-๑๘๙๔, ๔๙๘, ๑๙๗๔-๑๙๗๕, 

15๒๐๕๐-๒๐๕๑, ๒๑๑๖-๒๑๑๘, ๒๑๘๓-๒๑๘๔, ๒๒๖๕-๒๒๖๖, 2274 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย15แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับชํานาญการพิเศษ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ - ๙15 และแผนง 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15สวนมาตรฐานการ15ปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขตและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน

สูงมากในทางวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห  วิจัย ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว 

รวมท้ัง การพัฒนาการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคา และสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว        

โดยดําเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับการควบุคมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว 

สิ่งแวดลอมจาก  การปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว           

ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะ

ผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสุขอนามัย

สินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว 
และสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว      
ของสํานักงานปศุสัตวเขตท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      



    

 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึก ษ า  ค น ค วา  ว ิ เ ค ร า ะ ห  ว ิจ ัย  แ ล ะ พัฒ น า ง า น             

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน

การผลิตปศุสัตว การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และ

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือนํามา

เปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนด และเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

  

๓ ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองและ

ควบคุมคุณภาพสินคา จากการปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 

ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตว  โรงฆาสัตว และ

สิ่ งแวดล อม เก่ี ยว กับการป ศุสั ต ว ท่ี มี ผลกระทบต อ         

การสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือใหมีมาตรฐานสอดคลองกับ

ขอกําหนดมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

๔ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และถายทอดเทคโนโลยี

ดานการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตว 

และดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือเผยแพร

ความรูแกผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของ    

๕ ศึกษา คนควา วิจัยวิชาการสัตวแพทยดานสุขอนามัยสินคา
จากการปศุสัตว การพัฒนาการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว และสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว 

ท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลย ี   
ท่ีเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหไดผลผลิตสูงสุด       
มีคุณภาพไดมาตรฐานสําหรับผูบริโภค 

๖ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ด้านการตรวจ

รับรอง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์และ

ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตวใ์นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗ พฒันา ตรวจสอบ กาํกบั ดูแล ให้คาํแนะนาํดานกฎหมาย



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

และมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว    

ยาสัตว สินคาปศุสัตว สิ่งแวดลอมจากการปศุสัตวและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพื่อให้การปฏิบติังานถูกตอ้งตาม

กฎระเบียบของกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐาน          

ท่ีกาํหนด 

๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน
การปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว
การบูรณาการแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับ

จังหวัดดานการพัฒนาปศุสัตวของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และกรมปศุสัตว แกปั้ญหาในการปฏิบติังาน และ

ติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์  

ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน  ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร

ของกรมป ศุสัตวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ       

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน
การปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว   
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

๒ ชี้ แจงให ข อ คิด เห็ น ใน ท่ีประชุมคณ ะกรรมการหรือ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

คณะทํางานตา ง  ๆ  เ กี่ย วกับดานสุขอนามัยสินคา          

จากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และ
สงเสริม คุณภาพสิ่ งแวดลอมการปศุสัตว  เพ่ือให เกิด

ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน     

ดานการปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 

 
ให คําปรึกษา แนะนํ า เผยแพรขอ มูล และถ ายทอด

เทคโนโลยีดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนา

มาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   
การปศุสัตวแกเจาหนาท่ี เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีความรู        

ความเขาใจและสามารถดําเนินการไดตามสภาวการณจริง

และอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

๒ สนับสนุนทางวิชาการดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว 

การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมการปศุสัตวแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือให        

การปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 

 



    

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดต 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ 3 

2. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 3 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 



    

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ      ปศุสัตวเขต 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 


