
   
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของกรมปศุสัตว ์
 

ต าแหน่งเลขท่ี          ๙๒๙ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการวิชระดับช านาญการการ 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 านาญสูงด้านความรู้ทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในการวิจัยและบริการสุขภาพช้าง เพ่ือด าเนินการ
หรือแก้ปัญหาที่ยากของสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายและหรือระเบียบ       
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ด าเนินงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ในฐานะผู้ช านาญการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพห ้

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการนินปฏิรูปทรติดตามผลงาน  ระดับ
ความส าเร็จของการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินปฏิรูปที่ดิน 
 ต่างๆ 
  

๒ ศึกษาวิ เคราะห์  วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับ โรคระบาดและ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านการควบคุม ป้องกัน 
ก าจัดโรคในช้าง รวมทั้งสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยในปางช้าง 
เพ่ือใหช้้างมีสุขภาพดี ผู้เลี้ยงปลอดภัย 

๓ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับทางเลือกในการควบคุม ป้องกัน 
ก าจัดโรคช้างที่เหมาะสม รวมทั้งโรคที่ไม่เคยมีในประเทศไทย 
เพ่ือติดตามและท าการแก้ไขได้ทันท่วงที 

๔ ด าเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานปางช้าง และพัฒนาสุขภาพช้าง 
สุขศาสตร์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพช้างพ่ือ 



   
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๕ ด าเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานปางช้าง และ
พัฒนาสุขภาพช้าง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง 

๖ พิจารณาปัญหา และก าจัดโรคในช้าง เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๗ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพช้าง ตลอดจนการสืบย้อน
ข้อมูล เพ่ือการวางแผนด าเนินในการควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดโรคช้าง  

๘ ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในช้างให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันโรคระบาดอัน
จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เลี้ยง 

๙ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้เกิด 

 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานในด้านการ
วิจัยและบริการสุขภาพช้าง หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ระดับความส าเร็จของโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
วยงานอื่นๆ ต่อกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 ระดับความรวดเร็วในการชี้แจงและให้
รายละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



   
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เ พ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ค าแนะน าจัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

 

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

 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 

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

  

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

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
 

 
 

  



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

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายประภาส  ภิญโญชีพ          
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  

วันที่ที่ได้จัดท า  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 


