
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี  2630 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นาย15สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ   ระดับชํานาญการพิเศษา 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   15สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแผนง 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับตนหรือสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ และ           
ความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัยดานสัตวแพทยและ
สารสนเทศดานการปศุสัตว  ซึ่ งปฏิบัติงาน ท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก เ พื่อใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติงานในการศึกษา วิเคราะหขอมูลดานสัตวแพทย เพ่ือ
วางแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการดานพัฒนาปศุสัตว
ในจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุม
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศักยภาพ 
การปศุสัตวในพ้ืนท่ี  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูล
และสารสนเทศดานการปศุสัตวใหครอบคลุม ครบถวน ท้ัง
ในระดับจังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน เ พ่ือเปนฐานขอมูล
ประกอบการกําหนดนโยบาย และเฝาระวังการเกิดโรค
ระบาดสัตวะออกแบบ 

 
 



   

 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ดํ า เ นิ นก า รติ ดต าม  ประ เ มินผล  แล ะร าย ง านผล            
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
เ พ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว และจังหวัดตามท่ี
กําหนดไว 

 

๔ ศึกษา พัฒนา และวางแนวทางในการจัดเตรียมความพรอม
ใหแกเกษตรกรดานการปศุสัตว เพ่ือรองรับผลกระทบทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และเตรียมความพรอมรองรับการเปด
ตลาดเสรีทางการคา (FTA) ในประเทศอาเซียนะ 

๕ วางแนวทางดํ า เนินการ พัฒนาบุคลากร   เ พ่ื อ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานงานสัตวแพทยใหแก
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา 
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานปศุสัตว และฟนฟูเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

๖ ส ง เสริมและสนับสนุนการมีส วนร วมของเกษตรกร         
ในการจัดทําแผนชุมชน และพัฒนาอาชีพการปศุสัตว       
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ
ดานการพัฒนายุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับตางๆ   ดานการ
พัฒนาการปศุสัตวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรม
ปศุสัตว ยุทธศาสตรของจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



   

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตรของจังหวัด และ    
กรมปศุสัตว ดานยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตวใน
การปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้ แจง ให ข อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เ ก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและ
สารสนเทศดานการปศุสัตว เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกันดานการปศุสัตว 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเก่ียวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาปศุสัตวและงานทางสัตวแพทย ท่ี ซับซอน        
แกเจาหนาท่ี หนวยงานราชการ เอกชน  เกษตรกร หรือ
ประชาชนท่ัวไป  เ พ่ือถายทอดความรู  ความชํานาญ        
ทางสัตวแพทยแกผูท่ีสนใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ประสานงาน และบูรณาการงานในระดับสํานัก/กอง กับ
หนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานดานการพัฒนา 
ปศุสัตวและทางสัตวแพทย  และแลกเปลี่ยนความรู     
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. 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  12 กุมภาพันธ 2562 

 


