
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  15เจาพนักงานสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    เจาพนักงานสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป   ระดับชํานาญงานทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   15สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแผนง 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับตนหรือสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานสัตวบาลและสารสนเทศดานการปศุสัตว  
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยาก เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด   
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตร      
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยปฏิบัติงานในการศึกษา วิเคราะหขอมูลดานสัตวบาล 
เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการดานพัฒนา    
ปศุสัตวในจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด 
กลุมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศักยภาพ   
การปศุสัตวในพ้ืนท่ี  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ สํารวจ จัดทํา ปรับปรุงฐานขอมูลและสารสนเทศ        
ดานการปศุสัตวใหครอบคลุม ครบถวน ท้ังในระดับจังหวัด 
อําเภอ ทองถ่ิน เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการกําหนด
นโยบาย และเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวะออกแบบ 

 
 

 



   

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดํ า เ นิ นก า รติ ดต าม  ประ เ มินผล  แล ะร าย ง านผล            
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว และจังหวัดตามท่ีกําหนดไว 

 

๔ ดํ า เ นิ นการจั ด เ ต รี ยมคว ามพร อม ให แก เ กษตรกร          
ดานการปศุสัตว เพ่ือรองรับผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และเตรียมความพรอมรองรับการเปดตลาดเสรี
ทางการคา (FTA) ในประเทศอาเซียนะ 

๕ ดําเนินการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานงานสัตวบาลใหแกผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และ
สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ด านปศุสัตว  และฟน ฟู เกษตรกรผู เลี้ ยงสัตว ท่ี ได รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

๖ ส ง เสริมและสนับสนุนการมีส วนร วมของเกษตรกร         
ในการจัดทําแผนชุมชน และพัฒนาอาชีพการปศุสัตว       
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับยุทธศาสตร
การ พัฒนาป ศุสัตว และงานทางสั ตวบาล ท่ี ซับซอน         
แกเจาหนาท่ี หนวยงานราชการ เอกชน  เกษตรกร หรือ
ประชาชนท่ัวไป  เ พ่ือถายทอดความรู  ความชํานาญ        
ทางสัตวบาลแกผูท่ีสนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ประสานงาน และบูรณาการงานในระดับสํานัก/กอง กับ
หนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานดานการพัฒนา 
ปศุสัตว และทางสั ตวบาล  และแลกเปลี่ ยนความรู       
ความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

๓ เผยแพรและประชาสัมพันธขาวสารดานการปศุสัตว     
อยางท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและ  
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาดานปศุสัตว 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.  

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ 2 

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 ๒ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ    กองการเจาหนาท่ี 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา      กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 

 



   

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล  ระดับชํานาญงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

1 2392 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 

2 4284 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 

3 4324 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 

  
รวม    3    ตําแหนง 

 


