
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย15แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับชํานาญการพิเศษ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวจังหวัด15และแผนง 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15กลุม15พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15ตนหรือสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบั ติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ  และ           

ความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัยดานสุขอนามัยสินคา     

จากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคาและสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับ

การปศุสัตว โดยดําเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคา

ปศุสัตว สิ่งแวดลอมจากการปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาฟารมใหเปนไป

ตามมาตรฐานฟารม หลักสวัสดิภาพสัตว และพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ซึ่ งปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ

แกปญหาท่ียากมาก เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจ

ของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะ

ผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสุขอนามัย

สินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว 
และสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว      
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 



    

 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึ ก ษ า  ค น ค ว า  วิ เค ร า ะ ห  วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า ง าน            

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน

การผลิตปศุสัตว การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และ

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว เพ่ือนํามาเปน

แนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนด และเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย 

 

๓ ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการตรวจสอบรบัรองและ
ควบคุมคุณภาพสินคาจากการปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว 
ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว และ
สิ่ งแวดล อม เก่ี ยว กับการป ศุสั ต ว ท่ี มี ผลกระทบต อ          
การสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

๔ ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานการ

ตรวจสอบรับรองและควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตว และ

ดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว เพ่ือเผยแพรความรู  

แกผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของ 

๕ ศึกษา คนควา วิจัยวิชาการสัตวแพทยดานสุขอนามัยสินคา

จ าก ก า รป ศุ สั ต ว  ก าร พั ฒ น าม าต ร ฐ าน ก า รผ ลิ ต             
การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมการปศุสัตวท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน เพ่ือให
เกิดการใช เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในพ้ืน ท่ีรับผิดชอบ         
ใหไดผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพไดมาตรฐานสําหรับผูบริโภค 

๖ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการตรวจ

รับรอง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์

อาหารสัตว   ยาสัตว ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยง

สัตว และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการปศุสัตวใ์นพื้นท่ี เพื่อให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗ พัฒ น า ตรวจส อบ  ให้ ค ําแน ะนําดานกฎหมายและ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว 

สินคา   ปศุสัตว สิ่งแวดลอมการปศุสัตวและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎระเบียบของ

กฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน

การปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว

ระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับตางๆ   

ดานการพัฒนาการปศุสัตวของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  กรมปศุสัตว ยุทธศาสตรของจังหวัด องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตรของจังหวัด และ    

กรมป ศุสัตว  ด านสุขอนามัยสินค าจากการป ศุสัตว        

การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพ

สิ่ งแวดลอมการปศุสัตว ในการปฏิบัติ งานให เปน ไป         

ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

๒ ชี้ แจงให ข อ คิด เห็ น ใน ท่ีประชุมคณ ะกรรมการหรือ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับดานสุขอนามัยสินคาจาก      

การปศุสัตว การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว เพ่ือใหเกิดประโยชนและ

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันดานการปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ 

 
ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรขอมูล ถายทอดเทคโนโลยี

ดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว การพัฒนามาตรฐาน

การปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการปศุสัตว       

แกเจาหนาท่ี เกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ   

แ ล ะส าม ารถ ดํ า เนิ น ก า ร ได ต าม ส ภ าวก ารณ จ ริ ง            

และอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

๒ สนับสนุนทางวิชาการดานสุขอนามัยสินคาจากการปศุสัตว 

การพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว และสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมการปศุสัตวแกสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพ่ือให

การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไว 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 



    

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

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    ปศุสัตวจังหวัด 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนงนายสัตวแพทย    ระดับชํานาญการพิเศษ  

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสัุตว    สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

1 4784 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุร ี

2 4781 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุร ี

3 4789 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 720 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 

5 1328 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี 

6 1431 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 

7 1432 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 



    

8 2678 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 

9 2555 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 

10 2153 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

11 3394 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร 

12 1730 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก 

13 3661 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร 

14 3260 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ 

15 1942 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 

16 3664 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธาน ี

17 3663 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ 

18 4786 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 

19 4782 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุร ี

20 4783 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 

21 2018 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุร ี

22 3174, 4401 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

23 2928, 4449 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี

24 4790 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

25 2691 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 

26 2088 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 

27 2990 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 

 

 รวม    ๒9    ตําแหนง 

 

 


