
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  2323 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสัตวบาลนัและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป    ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน       
ด้านสัตวบาลเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ จัดระบบเขตเศรษฐกิจ          
การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง แบบอย่าง  และวิธีการที่ชัด เจน  ภายใต้      
ก า รก า กับ  แนะน า  ต ร วจสอบ  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์ พื ้นที ่กรุงเทพมหานคร                
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์      
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการศึกษา  ค้นคว้า  และพัฒนา

ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 
ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหาร
จัดการฟาร์ม ระบบการผลิตและการส่งเสริมการปศุสัตว์ 
เป็นต้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิต
ปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ 
และก าหนดเขตเศรษฐกิจและตลาดการปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ 
เ พ่ือจัดท าแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ ยงสัตว์       
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ส ารวจ เก็บตัวอย่าง  เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล     

การปศุสัตว์ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บริการสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ 

 

๔ ปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการพิเศษ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านสัตวบาล     
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์
เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ เกษตกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตด้านปศุสัตว์  

๖ ด าเนินงานด้านเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์พืช  อาหารสัตว์         
ปศุสัตว์อินทรีย์ ด้านการผสมเทียม รวมทั้งปฏิบัติงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจงเกี่ยวกับ     

งานทางสัตวบาลที่สนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ การพัฒนา
และประยุกต์เทคโนโลยีการปศสุัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความช านาญด้านงานสัตวบาลแก่ผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ประสานงานในระดับปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ 
เอกชน  เกษตรกร หรือประชาชนทั่ ว ไป  เ พื่อสร้าง        
ความร่วมมือในงานปศุสัตว์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 



   

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 1 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 1 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 

 


