
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                         ตําแหนงเลขท่ี  935 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการวิระดับชํานาญการพิเศษาร ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  ผูอํานวยการ16กลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกันล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16และ
แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

 ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยกลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงาน
วิชาการสัตวแพทย ดานการควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว และการเฝาระวังโรค
ระบาดสัตว ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน  สํานัก1 6ควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 1 6 เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกันมีความถูกตอง 
ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธภิาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ดําเนินการควบคุม เคลื่อนยายและกักกันสัตว ซากสัตว 

และกํากับ ดูแล แนะนําการตรวจสอบการดําเนินการของ 
ดานกักกันสัตวภายในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตาม ตามกฎหมายวา
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและ
มติคณะรัฐมนตร ี

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) ตอการเกิด
โรคระบาดจากการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และสินคา  
ปศุสัตว ท้ังในประเทศ และระหวางประเทศ เพ่ือควบคุม
และปองกันโรคระบาดสัตวจากการนําเขา และการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 

3 ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนามาตรฐานการควบคุม 
เคลื่อนยาย และกักกันสัตว ซากสัตวและผลิตภัณฑสัตว                
การออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน                 
การทําลายเชื้อโรค การติดตามและเฝาระวังโรคระบาดสัตว 
การตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตวเพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเผยแพร
ความรูดานการควบคุม เคลื่อนยายและกักกันสัตว                   

 

4 พัฒนา กํากับ ใหคําแนะนํา กฎหมายและระเบียบท่ี 
เก่ียวกับการดําเนินงานเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซาก
สัตว และผลิตภัณฑสัตว การออกใบอนุญาต ใบรับรอง
สุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อโรค การติดตามและ
เฝาระวังโรคระบาดสัตวเพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองตาม
กฎระเบยีบของกฎหมาย  

๔ กํากับ ดูแล แนะนํา ควบคุมการ วิเคราะหประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนําเสนอแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปไดอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพและ
เปนประโยชนสูงสุดตอสํานักควบคุม ปองกันและบําบัด
โรคสัตว 

๕ กํากับ ดูแล แนะนําวางแผนการศึกษา จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน ของสวนควบคุม เคลื่อนยายและกักกันเพ่ือให
เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ และสามารถนํามา
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายและ
กฎหมายท่ีกําหนด 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว มอบหมายงาน 
และติดตามประเมินผลเ พ่ือให เปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

2 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานของสวน
ควบคุมปองกันการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว เพ่ือใหการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
ปฏิบั ติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
เปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของสํานักควบคุมปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานการควบคุม เคลื่อนยาย กักกันสัตว–ซากสัตว    
และสินคาปศุสัตวกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ  
และตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

2 ชี้แจงขอเท็จจริง ใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆท่ีไดรับแตงตั้ง หรือ
เวทีเจรจาตางๆในระดับหนวยงานหรือองคกรในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน  

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีการควบคุม 
เคลื่อนยาย และกักกันสัตว-ซากสัตว และสินคาปศุสัตว ใหแก
ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจ และเพ่ือใหการดําเนินการ
สามารถดําเนินการหรือปฎิบัติงานไดตามสภาวการจริงและ
อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

2 ใหบริการ ชี้แจง และตอบปญหาแกหนวยงานราชการ เอกชน 
เจาหนาท่ีรัฐ พนักงานหรือบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดานควบคุม
เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว เพ่ือสรางความเขาใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจ 

3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
กับการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว เพ่ือเปนแนวทางท่ีถูกตองใน
การดําเนินงานแกหนวยงานตางๆ และสอดคลองตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 



    

 
 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. 
กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน 
๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 

 
ระดับท่ีตองการ 3 

2.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 3 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ 2 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ 2 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ 2 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ 2 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ 3 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 3 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 3 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 3 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 4 
ระดับท่ีตองการ 4 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 3 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ 3 

๓. การมองภาพองครวม 
 

ระดับท่ีตองการ 3 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 


