
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

15ของกรมปศุสัตว 

 

15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ปศุสัตวอําเภอ15แผน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย15นักวิเ 

ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับชํานาญการพิเศษ 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

ความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญสูงมากในทางวิชาการสัตวแพทย ดําเนินการตาม

กฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา 

งานสุขอนามัยของสินคาปศุสัตว การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สินคาปศุสัตว สิ่งแวดลอม และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบอํานาจ รวมถึงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทางดานสุขภาพสัตว  
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว และสงเสริมการผลิตปศุสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือ

แกปญหาท่ียากมาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจ

ของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะ

ผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวแพทย

ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี  และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและแผน        

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ท่ีกําหนด 

 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย  และพัฒ นาเก่ียว กับ โรคสัตว 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานการควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว การชันสูตรโรค ระบบฐานขอมูลการผลิต
สัตว  ความสมบูรณ พันธุ การผลิตและขยายพันธุสัตว 
มาตรฐานสินคาปศุสัตว การตรวจรับรองคุณภาพสินคา  
ปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุ
อันตรายสําหรับสัตว ตลอดจนสงเสริมสิ่งแวดลอมเก่ียวกับ

การสัตวแพทยสาธารณสุข เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

และเผยแพรความรูดานการสัตวแพทย        

 

๓ ศึกษา คนควา วิจัยวิชาการสัตวแพทย สุขอนามัยและ    
สุขศาสตรสัตวในงานท่ีรับผิดชอบท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน 
เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมตอพ้ืนท่ี 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 ท่ี เก่ียวของ เพ่ือเผยแพร

ความรูดานการสัตวแพทย 
๖ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานด้านสุขภาพสัตว์

และสุขอนามัยในพื้นท่ี เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๗ พัฒนา ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ     
เช่น  กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว   กฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา เปนตน 

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎระเบียบของกฎหมาย 

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 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

แกปั้ญหาในการปฏิบติังานและติดตามประเมินผล เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การบูรณาการงานตามยุทธศาสตรจังหวัดดานการปศุสัตว

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ ชี้ แจงให ข อ คิด เห็ น ใน ท่ีประชุมคณ ะกรรมการหรือ

คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับงานวิชาชีพดานสัตวแพทย 

เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

รวมกันดานการปศุสัตว 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให คําปรึกษา แนะนํ า เผยแพรขอ มูล และถ ายทอด

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. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ 3 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 3 

๓. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี ระดับท่ีตองการ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ (นายสัตวแพทย)  ระดับชํานาญการพิเศษ 
 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 ี

    

 


