
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  สัตวแพทย15นัและแผน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน    สัตวแพทย15นักวิเ 

ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป    ระดับปฏิบัติงาน 

15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวจังหวัด15และแผนง 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15กลุม15พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว15แล 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน 

ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15ตนหรือสูง15ง 

 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน       
ทางสัตวแพทยดานการตรวจรับรองและควบคุมมาตรฐานดานการปศุสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สุขอนามัยสินคาปศุสัตว การควบคุมคุณภาพยาสัตว สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว โดยดําเนินการ        

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ  เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจ

ของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

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 

๒ ดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว 

ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยาสัตว วัตถุอันตรายสําหรับ



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

สัตว ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยในสินคาปศุสัตวแกผูบริโภค 

๓ ดําเนินการเก่ียวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมดานการ   
ปศุสัตว เพ่ือพัฒนามาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ดําเนินการจัดเก็บตัวอยาง การบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมท่ี

กําหนดสงตรวจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

๕ สํารวจ จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ฟารมเลี้ยงสัตว รานจําหนาย

อาหารสัตว รานจําหนายยาสัตว และโรงฆาสัตวและสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตว เพ่ือใหบริการสารสนเทศดานการปศุสัตว 

๖ รวมดําเนินการเก่ียวกับกํากับ  ดูแล ตรวจสอบการขอ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว และการขอตอใบอนุญาตขาย

อาหารสัตว เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับงานสัตวแพทย

ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว       

และสิ่งแวดลอมการปศุสัตวเพ่ือใหการผลิตดานสินคา    

ปศุสัตวมีความปลอดภัยแกผูบริโภค 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

๒ ถายทอดความรูทางเทคโนโลยีดานการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานสินคาปศุสัตว และสิ่ งแวดลอมการปศุสัตว

เบื้องตนแกเจาหนาท่ี เกษตรกรและผูประกอบการ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

สินคาปศุสัตวใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

๓ ประสานงานในระดับปฏิบั ติงานกับหนวยงานราชการ 

เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ

ชวยเหลือและรวมมือในเก่ียวกับดานพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานสิ นค าป ศุสั ตว  และสิ่ งแวดล อม เก่ี ยว กับ          

การปศุสัตว และแลกเปลี่ยนเรียนรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน

ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๑ 

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 ๑ 



   

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๑ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๑ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ    ปศุสัตวจังหวัด 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 
 
 

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนงสัตวแพทย   ระดับปฏิบัติงาน 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสัุตว    สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

1 2314 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 2340 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุร ี

3 3037 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสิงหบุร ี

4 2372 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 

5 3171 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธาน ี

6 2785 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุร ี

7 2469 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 

8 2787 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก 

9 2573 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุร ี

10 2624 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 

11 2712 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

12 2876 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

13 2927 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 



   

14 2989 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 

15 3114 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธาน ี

16 3189 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอํานาจเจริญ 

17 3258 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธาน ี

18 3324 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภ ู

19 3544 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 

20 3622 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 

21 3674 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 

22 3714 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร 

23 3817 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง 

24 3927 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน 

25 3951 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน 

26 4016 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย 

   

ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

27 4046 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก 

28 4156 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 

29 4259 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุร ี

30 4295 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 

31 4477 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

32 4522 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 

33 4658 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 

34 4694 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล 

35 4704 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตาน ี

  
รวม    ๓5    ตําแหนง 

 


