แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกรมปศุสัตว์
ตาแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

สัตวแพทย์
สัตวแพทย์
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงานทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน
ประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านสัตวแพทย์และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสัตวแพทย์ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่ อ วางแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้ านพั ฒ นา ราชการ
ปศุสัตว์ในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพ
การปศุสัตว์ในพื้นที่
๒ ส ารวจ จั ด ท า
ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด
อาเภอ ท้องถิ่น เพื่อเป็ น ฐานข้ อมูล ประกอบการกาหนด
นโยบาย และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ะออกแบบ

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๓ ด าเ นิ น ก าร ติ ดต าม ประ เมิ น ผล แล ะรา ยงา นผ ล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดตามที่กาหนดไว้
๔ ด าเนิ น การ จั ด เตรี ย มคว ามพร้ อ มให้ แก่ เ กษตรกร
ด้ า นการปศุ สั ต ว์ เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดเสรี
ทางการค้า (FTA) ในประเทศอาเซียนะ
๕ ดาเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้ านงานสั ตวแพทย์ ให้ แก่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ และสามารถให้
คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และ
ฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
๖ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร
ในการจั ด ท าแผนชุ ม ชน และพั ฒ นาอาชี พ การปศุ สั ต ว์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ใ นภาพรวมประสบ
ความสาเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ให้ คาแนะน า ตอบปั ญหา และชี้แจงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การพั ฒ นาปศุ สั ต ว์ แ ละงานทางสั ต วแพทย์ ที่ ซั บ ซ้ อ น ราชการ
แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรื อ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ความช านาญ
ทางสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ
๒ ประสานงาน และบูร ณาการงานในระดับสานัก/กอง กับ
หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่ว ยเหลื อและร่วมมือในงานด้านการพัฒนา
ปศุ สั ต ว์ แ ละทางสั ต วแพทย์ และแลกเปลี่ ย นความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
๓ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารด้ า นการปศุ สั ต ว์
อย่ างทั่ว ถึง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้า ใจที่ถูกต้องและ
เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาด้านปศุสัตว์

ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ.
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นในงาน
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 1

ทักษะที่จาเป็นในงาน
๑. ทักษะการคานวณ
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑

สมรรถนะหลักที่จาเป็นในงาน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน
๗. การทางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑

ส่วนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ปศุสัตว์จังหวัด
วันที่ที่ได้จัดทา 19 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย
ตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับชานาญงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตาแหน่งเลขที่
2301, 2312
2361
2392
2414, 2415
2422
2466
2790
2849, 3172
3241
2580, 2584
2630
2660
2696
2709
2803
2873
2924
3031
3047
3111
4069
3256, 1405
3340
3347
3403, 3406
3510
3541

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ลาดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ตาแหน่งเลขที่
3618
3672
3711, 3596
3746
3815
4774
3870
3901
3940
3961
3983
4002
4014
4504, 4075
4093
4068, 4071
4144
3736, 4219
4244
4274
4324
4384
4414
4427
2914
4350
4475
1500
4284
4568
3604

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ลาดับที่
59
60
61

ตาแหน่งเลขที่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4668
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
4701
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
1679
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
รวม ๗1 ตาแหน่ง

