
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
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    ระดับปฏิบัติการ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ - ๙15 และแผนง 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15สวนมาตรฐานการ15ปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขตะแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15สงู 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาชีพสัตวแพทยในการปฏิบัติงาน         

ดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห  วิจัย ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว รวมท้ัง       

การพัฒนาการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคา และสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว โดยดําเนินงาน

ตามกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับการควบุคมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว สิ่งแวดลอม       

จากการปศุสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ

สํานักงานปศุสัตวเขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและ

แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 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

การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคา และสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือนํามาเปนแนวทาง   

ในการพัฒนางานให มีประสิทธิภาพบรรลุ เป าหมาย     

ตามท่ีกําหนดและยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยระบบการตรวจสอบรับรองและ

ควบคุมคุณภาพสินคา จากการปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 

ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว และ

สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตวสิ่งแวดลอมการปศุสัตว 

เพ่ือใหมีมาตรฐานสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานสากล 

มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

๓ ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 

อาหารสัตว ยาสัตว  ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ี     

เลี้ยงสัตว และสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือให

เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

๔ ดําเนินตามระบบประกันคุณภาพและใหการรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว ชีวภัณฑสัตว และสิ่งแวดลอมการปศุสัตว   

ท่ีมีผลกระทบตอการสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือใหสินคา

ปศุสัตวมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

๕ รวบรวม  วิ เคราะห ขอ มูลด านสุขอนามัยของสินค า        
จากการปศุสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพ่ือการ
วางแผนและดําเนินการดานสุขอนามัยสินคาการปศุสัตว 

และการพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว 

๖ ให้ ค ําแน ะนําด านกฎหมายและมาตรฐาน เก่ียวกับ         

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว 

สิ่งแวดลอมจาการปศุสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพื่อให้การปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎระเบียบของกฎหมาย 

และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการดานสุขอนามัย

สินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว 
และสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว   
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับเขตและระดับจังหวัด

ดานการพัฒนาปศุสัตวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีม หรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เก่ียวกับ  

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน
การปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเก่ียวกับ     
การปศุสัตว  เพ่ือให เกิดความรวมมือและสัมฤทธิ์ผล         

ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ     ตอกลุมติดตามและประเมินผล 

• ระดับความรวดเร็วในการชี้แจงและให
รายละเอียด ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง       

แกบุคคล หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของดานสุขอนามัยสินคา

จากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือสราง

ความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ี   

ไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด

เทคโนโลยีดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนา

มาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับการปศุสัตว แกเจาหนาท่ี เกษตรกร ประชาชน

ท่ัวไป และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และ    
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

๓ สนับสนุนทางวิชาการดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว 

การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตวแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ

และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ 1 

2. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 2 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 



    

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ      ปศุสัตวเขต 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 

 


