
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ปศุสัตวอําเภอ15แผน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย15นักวิเ 

ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ 

15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   15สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 15จังหวัด 

15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  - 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและและแผนงาน 

ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15ตนหรือสูง 

 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวอําเภอ ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช

ค ว าม รู   ค ว ามส ามารถ  ป ระสบการณ แ ละความชํานาญสูงในทางวิชาการสัตวแพทย ดําเนินการ           
ตามกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัข
บา งานสุขอนามัยของสินคาปศุสัตว การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว สิ่งแวดลอม และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบอํานาจ รวมถึงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทางดานสุขภาพสัตว  
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว และสงเสริมการผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ

แกปญหาท่ียาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของ

กรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดํ า เนิ น งาน ท่ี เก่ี ย ว กั บ วิ ช าชี พ สั ต วแพ ท ย ใน ฐ าน ะ

ผูชํานาญการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวแพทยของ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผนท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย  และพัฒ นาเก่ียว กับ โรคสัตว 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานการควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว การชันสูตรโรค ขยายพันธุสัตวดวยวิธีการ
ผสมเทียม รวมท้ัง พัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 
ดานสุขศาสตรสัตว และสุขอนามัย เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพดี
ผูบริโภคมีความปลอดภัย ตลอดจนเพ่ือพัฒนาและกําหนด
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมตอพ้ืนท่ี  

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา วิเคราะห พัฒนามาตรฐานดานการกักกันสัตว    
ดานการเลี้ยงสัตวปลอดโรค ดานการชันสูตรโรคสัตว     
ดานการผลิต เชน ฟารมมาตรฐาน โรงฆาสัตว โรงงานแปร
รูป โรงงานอาหารสัตว เปนตน ดานการตรวจสอบ รับรอง
คุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับ
สัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ
กับการสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

พัฒนางานให มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐาน       

ใหเปนสากล        

 

๔ ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและใหการรับรอง
คุณภาพคุณภาพสินคาปศุสัตว ชัวภัณฑสัตว การชันสูตร
โรคสัตว การควบคุมปองกันโรคระบาด และสิ่งแวดลอม
ก า รป ศุ สั ต ว ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ สุ ข ภ าพ สั ต ว แ ล ะ              
การสาธารณสุข เพ่ือใหสินคาปศุสัตวมีมาตรฐานและมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค 

๕ ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุ 

ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

๖ ดูแล และดําเนินการควบคุมปองกันโรคระบาดใหแกสัตว 
ควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว 
เพ่ือปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหายแก
เศรษฐกิจและการเกษตร ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ
สัตวโดยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือการพัฒนาพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๗ รวบรวม วิ เคราะหขอมูลด านสุขภาพสัตว  ผลิตสัตว 

ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพ่ือการวางแผนและดําเนินการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ในการควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว วางแผนการ

ขยายพันธุสัตว เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวและแกไข

ปญหาระบบสืบพันธุ 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยสัตวระดับอําเภอ หรือ

ระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับตาง ๆ         

ดานการพัฒนาปศุสัตวของกรมปศุสัตว ยุทธศาสตรของ

จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และแกปญหาในการปฏิบั ติงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์       

ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

  

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การบูรณาการงานตามยุทธศาสตรจังหวัดดานการปศุสัตว

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความ

รวมมือในการดําเนินงานดานการปศุสัตวการ 

 



    

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับ    

เรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี เพ่ือสรางความ

เขาใจในการปฏบัติงานทําใหสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด

เทคโนโลยีดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยสัตว เพ่ือใหเกิด

ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

 

 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ  2 

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 ๒ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 



    

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ (นายสัตวแพทย)  ระดับชํานาญการ 
 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ      

  
    ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด 

1 1494 สํานักงานปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี

2 2851 สํานักงานปศุสัตวอําเภอตรอน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ 

3 4648 สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมลาว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

4 4234 สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําแพงแสน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 

5 4263 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธาราม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุร ี

6 4370 สํานักงานปศุสัตวอําเภอชะอํา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุร ี

 


