
   
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสัตว ์
 

ต าแหน่งเลขท่ี   ๙๒๙ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการวิชระดับช านาญการพิเศษาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติแล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์และ
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความช านาญสูงมากทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในการวิจัยและบริการสุขภาพช้าง เพ่ือด าเนินการและ
แก้ปัญหาที่ยากมากของสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายและหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บวิ ช าชี พการสั ต วแพทย์  ในฐานะ
ผู้ช านาญการพิเศษ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพดพเ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนและพัฒนาการปฏิบัติงานการ
ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพช้างเลี้ยง ทั้งในและนอกพ้ืนที่            

๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการให้บริการด้านสุขภาพช้าง เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ ควบคุม ปรับปรุ ง  ให้ค าปรึกษาแนะน า  และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการ
สุขภาพช้างแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องในงานที่รับผิดชอบ 

๕ ศึกษา ค้นคว้า วิชาการสัตวแพทย์ สุขอนามัยและสุขศาสตร์
สัตว์ในช้าง ที่สามารถน าไปพัฒนางาน เพ่ือให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



   
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๖ ด าเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาสุขภาพช้างและมาตรฐาน
ปางช้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

7 พัฒนา ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานการวิจัยและพัฒนาสุขภาพช้างและ
มาตรฐานปางช้าง ที่ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย 

 

8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้เกิด 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของ
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ในด้านการวิจัยและ
บริการสุขภาพช้าง แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลเ พ่ือให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ 
เกี่ยวกับการวิจัยและบริการสุขภาพช้างแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเ พ่ือให้การด า เนินการสามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานได้ตามสภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดตา 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการค านวณ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 

  

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

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์  ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 
๓. การมองภาพองค์รวม 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 


