
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๑๒-๑๗๑๓, ๑๘๓๙-๑๘๔๐,  

15๑๙๐๕, ๑๙๘๔-๑๙๘๕, ๒๐๖๑-๒๐๖๒, ๒๑๒๗ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  สัตวแพทย15นัและแผน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน    สัตวแพทย15นักวิเ 

ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน 

15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ และ ๙15และแผนง 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15สวนมาตรฐานการ15ปศุสัตว15แล 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขตและแผนงาน 

ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15สูง15ง 

 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบั ติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา           

โดยใชความรู ความสามารถ  ประสบการณ และความชํานาญงานทางสัตวแพทยดานการตรวจรับรอง        

และควบคุมมาตรฐานดานการปศุสัตว สุขอนามัยสินคาปศุสัตว การควบคุมคุณภาพยาสัตว สิ่งแวดลอม

เก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายที่ เ กี่ยวของ  ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไข

ปญหาท่ีคอนขางยาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขตมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของ       

กรมปศุสัตวใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดํ า เนิ น ก า รต ร ว จ รั บ ร อ งแ ล ะ ค ว บ คุ ม ม าต ร ฐ าน              

ดานการปศุสัตว สุขอนามัยสินคาปศุสัตว  การควบคุม

คุณภาพยาสัตว และสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือให

การปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว 

ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยาสัตว วัตถุอันตรายสําหรับ

สัตว ตามระเบียบละกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือความ

ปลอดภัยของผูบริโภค 
 

 

 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดําเนินการเก่ียวกับมาตรฐานฟารมและพัฒนาคุณภาพ

สินคาปศุสัตว และสุขอนามัยดานสิ่งแวดลอมการปศุสัตว 

เพ่ือให มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด มีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

๔ เก็บตัวอยางยาสัตวในฟารม รานจําหนายยาสัตว อาหาร

สัตวในฟารม รานจําหนายอาหารสัตว ตัวอยางเนื้อสัตวจาก

โรงฆาสัตว สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว เก็บตัวอยางปสสาวะ

สุกรในฟารม และโรงฆาสัตว เพ่ือสงตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 

๕ สํารวจ จัดเก็บขอมูล สถิติ ฟารมเลี้ยงสัตว รานจําหนาย

อาหารสัตว รานจําหนายยาสัตว และโรงฆาสัตวและ

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว เพ่ือใชประโยชนเปนฐานขอมูล  

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 

๖ ดําเนินการเกี่ยวกับ กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การขอ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว และการขอตอใบอนุญาตขาย

อาหารสัตว เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

 

 

 

ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับดานการตรวจ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

รับรองและควบคุมมาตรฐานดานการปศุสัตว สิ่งแวดลอม     

การปศุสัตวท่ีซับซอนแกเจาหนาท่ี เกษตรกร หนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู 

ความชํานาญดานงานปศุสัตวแกผูท่ีสนใจ 

ราชการ      

๒ ถายทอดความรูทางเทคโนโลยีดานการปศุสัตวและ

สุขอนามัยสัตวแกเจาหนาท่ี เกษตรกร ผูประกอบการ 

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ี เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงดานการตรวจรับรอง        

และควบคุมมาตรฐานดานการปศุสัตว และสิ่งแวดลอม   

การปศุสัตวใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ประสานงาน และบูรณาการงานในระดับเขตกับหนวยงาน

ราชการ เอกชน เกษตรกร ผูประกอบการ หรือประชาชน

ท่ั ว ไป  เ พ่ื อ ขอคว าม ช วย เห ลื อ แล ะร ว ม มื อ ใน งาน           

ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว และ

สิ่ งแ วด ล อ ม ก ารป ศุ สั ต ว  แ ล ะแล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู         

ความเชี่ ยวชาญ  ท่ี เปนประโยชนตอการทํางานของ

หนวยงาน 

 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ 2 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 1 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๑ 



   

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๑ 

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. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ      ปศุสัตวเขต 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 

 


