
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16                         ตําแหนงเลขท่ี  936, 93๘ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 

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

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพสัตวแพทยเก่ียวกับการควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว และการเฝาระวังโรค
ระบาดสัตว ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกันล   
ใหบรรลตุามเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) ตอการเกิด

โรคระบาดจากการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และสินคา 
ปศุสัตว ท้ังในประเทศ และระหวางประเทศ และปญหา
ทางสุขภาพสัตวท่ัวไปในการควบคุมปองกัน กําจัด บําบัด 
รักษา เพ่ือติดตามและเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวจาก
การนําเขา และการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว รวมถึงโรค
สัตวอุบัติใหม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการควบคุมเคลื่อนยายสัตว   
การกักสัตว การออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีด
วัคซีน การทําลายเชื้อโรค การติดตามและเฝาระวังโรค
ระบาดสัตว การตรวจรับรองสถานกักกันสัตวเพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
ใหเปนมาตรฐานสากล  

3 กํากับ ดูแลงานและดําเนินการควบคุมปองกันโรคระบาด
ใหแกสัตว  ควบคุมเคลื่อนยายและกักสัตว-ซากสัตว 
ผลิตภัณฑสัตว เพ่ือควบคุมและปองกันโรคระบาด และ
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

5 รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว การเคลื่อนยาย
สัตว  ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เ พ่ือวางแผนและ
ดําเนินการในการควบคุมปองกันโรคท่ีเ กิดจากการ
เคลื่อนยายสัตว 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวาง
แผนการทํางานของสวนควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 รวมวางแผนและจัดทําแผนงานตางๆ ดานการควบคุม
เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว และการเฝาระวังและ
ติดตามโรคระบาดสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิ ภาพ สอดคล อง กับ เป าหมาย  และบรรลุ
วัตถุประสงคของสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานดานการควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-
ซากสัตว และการเฝาระวังและติดตามโรคระบาดสัตว กับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 ชี้ แจงและให รายละเ อียด เ ก่ียว กับงานการควบคุม
เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว และการเฝาระวังและ
ติดตามโรคระบาดสัตว แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ี



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ไดรับมอบหมาย  

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับ
ดานการควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว และ
การเฝาระวังและติดตามโรคระบาดสัตว เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

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

 
ระดับท่ีตองการ 1 

2.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 2 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ 2 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ 2 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ 2 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ 2 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ 1 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 1 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 1 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 1 

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

ระดับท่ีตองการ 1 
ระดับท่ีตองการ 2 
ระดับท่ีตองการ 2 
ระดับท่ีตองการ 2 



    

 
 
 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 1 

2. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ 1 

3. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ 1 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


