
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย15แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย15นักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับชํานาญการพิเศษระดับปฏิบัติการ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15ตนหรือสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ
สูงมากในทางวิชาการสัตวแพทย ดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา  งานสุขอนามัยของสินคาปศุสัตว การควบคุมคุณภาพ    
อาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว สิ่งแวดลอม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบอํานาจ ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบั ติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะ
ผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวแพทย
ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี  และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผน        
ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษา วิ เคราะห  วิจัย  และพัฒนาเ ก่ียว กับโรคสัตว 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานการควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว การชันสูตรโรค ระบบฐานขอมูลการผลิต
สัตว  ความสมบูรณพันธุ  การผลิตและขยายพันธุสัตว 
มาตรฐานสินคาปศุสัตว การตรวจรับรองคุณภาพสินคา  
ปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุ
อันตรายสําหรับสัตว ตลอดจนสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับ
การสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
และเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย        

 

๓ ศึกษา คนควา วิจัยวิชาการสัตวแพทย สุขอนามัยและ    
สุขศาสตรสัตวในงานท่ีรับผิดชอบท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน 
เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอพ้ืนท่ี ใหได
ผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔ พัฒนาฟารมใหเปนไปตามมาตรฐานฟารม หลักสวัสดิภาพ
สัตว  และพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ตรวจสอบ ติดตาม 
รักษามาตรฐานฟารมท่ีผานการรับรองในขอบเขตพ้ืนท่ี         
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหฟารมและสินคาปศุสัตวมีมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด  

๕ ปรับปรุง ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยี
ทางดานสุขภาพสัตว   และดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว       
แกเจาหนาท่ี เกษตรกร และผู ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเผยแพร
ความรูดานการสัตวแพทย 

๖ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพสัตว
และสุขอนามัยในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๗ พัฒนา ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ     
เชน กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว   กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา เปนตน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎระเบียบของกฎหมาย 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 



    

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ
ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยสัตวระดับอําเภอ หรือ
ระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับตาง ๆ   
ดานการพัฒนา ปศุสัตวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมปศุสัตว  ยุทธศาสตรของจังหวัด อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การบูรณาการงานตามยุทธศาสตรจังหวัดดานการปศุสัตว
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้ แจง ให ข อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เ ก่ียวกับงานวิชาชีพดานสัตวแพทย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกันดานการปศุสัตว 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษา แนะนํา เผยแพรขอมูล และถายทอด
เทคโนโลยีทางดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยสัตว     
แกเจาหนาท่ี เกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ       
ท่ีถูกตองและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 
 



    

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  
 

ตําแหนง นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ       

  
    ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด 

1 932 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

2 3496 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

3 2136 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

4 3577  สํานักงานปศุสัตวอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

5 3786 สํานักงานปศุสัตวอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

6 4721 สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

7 3517 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 

8 3513 สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

9 2751 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

10 2777 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

11 2591 สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

12 2762 สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

13 4506 สํานักงานปศุสัตวอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14 4507 สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15 3474 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

16 3937 สํานักงานปศุสัตวอําเภอนานอย จังหวัดนาน 

17 3361 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

18 2966 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

19 4669 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

20 4672 สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

21 4170 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

22 3237 สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

23 2835 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

24 2828 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

25 2839 สํานักงานปศุสัตวอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 

26 3372 สํานักงานปศุสัตวอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 



    

27 3840 สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

28 3407 สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

29 3402 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

30 2975 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

31 3048 สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

32 3090 สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

33 1461 สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

34 3451 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

35 2917 สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

36 4031 สํานักงานปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

37 4033 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

38 4030 สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

39 3014 สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 

40 4070 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

41 3146 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

 


