
    

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

 
15ตําแหนงเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย) 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ปศุสัตวอําเภอ15แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    เจาพนักงานสัตวบาล15นักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป     ระดับอาวุโสปฏิบัติการ 
15ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวจังหวัด15แผนง 
15ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  15สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ15ตนหรือสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวอําเภอ ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง กํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ 
ในทางสัตวบาลและดานการปศุสัตวคอนขางสูง ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว บํารุงพันธุสัตว 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว     
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย อื ่น ที ่ เ กี ่ย ว ข อ ง  ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีคอนขางยากมาก                
เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงาน หรือ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และแกปญหาในการปฏิบัติงานดานการปศุ
สัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตั ว ชี้ วั ด ต า ม ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ กํากับ ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายท่ีวาดวยโรคระบาดสัตว บํารุง
พันธุสัตว ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา 

 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ           
เพ่ือปองกันโรคระบาดสัตว และสงเสริมการผลิตปศุสัตวของเกษตรกร
ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

๓ ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กําหนดแนวทาง และสรุปผลงานใน
ความรับผิดชอบของหนวยงาน เชน การควบคุมการฆาและจําหนาย
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยาสัตว วัตถุอันตรายสําหรับ
สัตว การเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว มาตรฐานฟารม การพัฒนาคุณภาพ
สินคาปศุสัตว เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๔ พัฒนา ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และสาธิตการดําเนินการดานการ     
ปศุสัตว เชน การปลูกพืชอาหารสัตว การปรับปรุงพัฒนาพันธุสัตว การ
จัดการฟารม เปนตน เพ่ือใหการผลิตสัตวไดมาตรฐาน ปลอดโรคระบาด 
มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

๕ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตและ
การพัฒนา  ในการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกร 

๖ กําหนดแผนงานในการสํารวจ เก็บตัวอยาง เก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ขอมูลดานการปศุสัตว และขอมูลท่ีเก่ียวของรวมท้ังสรุปและประเมินผล 
เพ่ือใชประโยชนเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงาน 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 

ข. ดานการกํากับดูแล 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานปศุสัตวของเจาหนาท่ี หรือผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ตั ว ชี้ วั ด ต า ม ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒ วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ปฏิบัติงานปศุสัตวของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ค. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับงานปศุสัตวท่ี
มีความซับซอน เชน การผลิตปศุสัตว การสงเสริมการปศุสัตว เศรษฐกิจ
การปศุสัตวการพัฒนาสุขภาพสัตว เปนตน รวมท้ัง กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบแกเจาหนาท่ี เกษตรกร หนวยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือสงเสริมประกอบอาชีพดานการปศุสัตวใหมี
ประสิทธิภาพ  

ตั ว ชี้ วั ด ต า ม ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ ประสานงานและบูรณาการงานในระดับอําเภอ จังหวัด หรือกรม              
ปศุสัตว กับหนวยงานราชการ เอกชน ผูประกอบการหรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานทางการปศุสัตว และ
แลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 

๓ วางแนวทางการถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เชน การผลิต            
ปศุสัตว การพัฒนาสุขภาพสัตว สุขอนามัยสัตว ดานสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับการปศุสัตว การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว การผสมเทียม 
มาตรฐานฟารม เปนตน ใหแกเจาหนาท่ี เกษตรกร และผูประกอบการ 
เพ่ือเผยแพรความรูดานการปศุสัตว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ปรับปรุง และขยายพันธุสัตว 

๔ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การตรวจรับ เก็บรักษา จัดสง ควบคุมบัญชี
เบกิจายชีวภัณฑและเวชภัณฑ 

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

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีตองการ 3 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 2 



    

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ 2 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ 2 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ 2 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ 2 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผูตรวจสอบ นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
   วันท่ีไดจัดทํา  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขท่ีแนบทาย  
 

ตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ (เจาพนักงานสัตวบาล  ระดับอาวุโส) 
 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ     

  
    ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด 

1 1693 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 2727 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

3 2826 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

4 1819 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 



    

5 2888 สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

6 3005 สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร 

7 3976 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร 

8 2054 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

9 3133 สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

10 3064 สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี

11 3131 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธาน ี

12 3195 สํานักงานปศุสัตวอําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

13 3222 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

14 3229 สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

15 3272 สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

16 3278 สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธาน ี

17 3430 สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

18 3498 สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

19 3910 สํานักงานปศุสัตวอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

20 4165 สํานักงานปศุสัตวอําเภอไพศาล ี จังหวัดนครสวรรค 

21 4191 สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

22 4489 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

23 4559 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

24 4640 สํานักงานปศุสัตวอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

25 4708 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปตตาน ี

26 4735 สํานักงานปศุสัตวอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด 

27 4763 สํานักงานปศุสัตวอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

28 1980 สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

29 1903 สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

30 4623 สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

31 2863 สํานักงานปศุสัตวอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

32 1446 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

33 3355 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

34 3357 สํานักงานปศุสัตวอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 



    

ลําดับท่ี ตําแหนงเลขท่ี สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด 

35 3075 สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

36 3230 สํานักงานปศุสัตวอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

37 4625 สํานักงานปศุสัตวอําเภอไมแกน จังหวัดปตตาน ี

38 4762 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

   
รวม    38    ตําแหนง 

 
แกไขเม่ือวันท่ี    กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 


