
    
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี 4823 - 4858 
 

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 

(สระแกว, จันทบุรี, ตราด, สุรินทร, หนองคาย, เลย, อุบลราชธานี,
นครพนม, มุกดาหาร, แมฮองสอน, เชียงราย, ตาก,กาญจนุบรี, ระนอง, 
สงขลา) 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16และ
แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญงานสูงมากในทางวิชาชีพสัตวแพทยและวิชาการปศุสัตว ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบากฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และกฎหมายท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบ
อํานาจ วิเคราะหความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดจากการเคลื่อนสัตว-ซากสัตว รวมถึงการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีทางดานควบคุม เคลื่อนยาย และกักกันสัตว ซากสัตวและผลิตภัณฑสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมาก และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศและงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับโรคระบาดสัตวโรคติดตอ

ระหวางสัตวและคนโรคระบาดจากการเคลื่อนยายสัตว-
ซากสัตวและสินคาปศุสัตว ท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศและปญหาทางสุขภาพสัตว ท่ัวไปในดานการ
ควบคุมปองกันกําจัดบําบัดรักษาและการแกไขปญหา
รวมท้ังจัดทําแผนและพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพ
สัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภคมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



    
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนามาตรฐานการควบคุม 

เคลื่อนยาย และกักกันสัตว ซากสัตวและผลิตภัณฑสัตว                
การออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน                       

 การทําลายเชื้อโรค การติดตามและเฝาระวังโรคระบาดสัตว 
การตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตวเพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเผยแพร
ความรูดานการควบคุม เคลื่อนยายและกักกันสัตว 

 

๓ พัฒนา กํากับ ดูแลงาน และควบคุมการดําเนินงาน 
เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว 
พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การ
ทําลายเชื้อโรค ติดตามและเฝาระวังโรคระบาดสัตวใหแก
สัตว ควบคุม เคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว เพ่ือ
ควบคุมและปองกันโรคระบาดระบาดท่ีเกิดจากการ
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว  

๔ ติดตาม ประมวลผล และควบคุมการดําเนินการตรวจสอบ
และรับรองสถานกักกันสัตว-ซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

๕ ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานการควบคุม เคลื่อนยาย และ
กักกันสัตว เพ่ือการวางแผนและดําเนินการในการควบคุม
ปองกันโรคระบาดสัตว 

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
วัตถุประสงคของสวนควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสวน
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 ให คําปรึกษา แนะนํา และชี้แจง และตอบปญหาแก

หนวยงานราชการ เอกชน เจาหนาท่ีรัฐ พนักงานหรือ
บุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของดานการควบคุมเคลื่อนยายและ
กักกันสัตว-ซากสัตวและสินคาปศุสัตว เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง และสนับสนุนงานตามภารกิจของ    
ดานกักสัตว 

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 ระดับท่ีตองการ 3 

3. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ 3 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 


