
    
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี 16240, 948, 957, 966, 971, 982, 1007, 
1042, 1058, 1064, 1076, 1090, 1092, 1100  

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน  16ดานกักสัตว 

(ทาเรือกรุงเทพ, ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, ทาอากาศยานดอนเมือง, 
ลาดกระบัง, ชลบุรี, นครราชสีมา, เชียงใหม, เพชรบุรี, กาญจนบุรี,  
ประจวบคีรีขันธ, ชุมพร, ภูเก็ต, สงขลา, นราธิวาส) 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16และ
แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

 ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาดานกักสัตว ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการสัตวแพทย 
ดานการควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว และการเฝาระวังโรคระบาดสัตว และ
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในดานกักสัตว กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน สํานัก
ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของดานกักกัน มีความถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับโรคระบาดสัตว โรคติดตอ

ระหวางสัตวและคน โรคระบาดจากการเคลื่อนยายสัตว-
ซากสัตว และสินคาปศุสัตว ท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ และปญหาทางสุขภาพสัตวท่ัวไปในการควบคุม
ปองกัน กําจัด บําบัด รักษาและการแกไขปญหารวมท้ัง
จัดทําแผนและพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 
เพ่ือติดตามและเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวจากการ

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 

๒ ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินการ
ปองกัน ควบคุมการแพรกระจายของโรคระบาดสัตวจาก
การเคลื่อนยาย และกักกันสัตว-ซากสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคระบาดสัตวจากการ
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยกระดับมาตรฐานให
เปนสากล                 

๓ พัฒนา กํากับ ดูแลงาน และดําเนินการควบคุมปองกันโรค
ระบาดสัตวใหแกสัตว ควบคุมการดําเนินงานเคลื่อนยาย
และกักกันสัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว พิจารณาออก
ใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อ
โรค ติดตามและเฝาระวังโรคระบาดสัตวใหแกสัตว ควบคุม 
เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว เ พ่ือควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดระบาดท่ีเกิดจากการเคลื่อนยายสัตว-
ซากสัตว  

๔ ติดตาม ประมวลผล และควบคุมการดําเนินการตรวจสอบ
และรับรองสถานกักกันสัตว-ซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

๕ ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานการเคลื่อนยายและกักกันสัตว-
ซากสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพ่ือการวางแผนและ
ดําเนินการในการปองกันการลับลอบการเคลื่อนยายสัตว-
ซากสัตวและการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี  

6 ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนและจัดทําแผนงานตางๆ หรือโครงการวิเคราะห

ความเสี่ยง (Risk Analysis) ตอการเกิดโรคระบาดจากการ
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตวและสินคาปศุสัตวท้ังในประเทศ
และระหว างประเทศเ พ่ือให งานวิจัย เปนไปอยาง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ  สอดคล อ ง กับ เป าหมายและบรรลุ

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงคของกลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน 
 

2 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของกลุม
ควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน แกปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด   

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานการควบคุม เคลื่อนยาย กักกันสัตว-ซากสัตว 

และสินคาปศุสัตวกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ  
และตางประเทศเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และตอบปญหาแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน เจาหนาท่ีรัฐ พนักงานหรือบุคคลตางๆ ท่ี
เก่ียวของดานการควบคุมเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซาก
สัตวและสินคาปศุสัตว เ พ่ือสรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง และสนับสนุนงานตามภารกิจของดานกักสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ 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 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 

2. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 

ระดับท่ีตองการ 3 
ระดับท่ีตองการ 3 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 


