
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี 237, 253, 399, 1036, 1082  

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์แผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน  ด่านกักสัตว์ 

(ท่าเรือกรุงเทพ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สระแก้ว,ตราด,จันทบุรี,
สุรินทร์,หนองคาย,เลย,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,เชียงราย,กาญจนบุรี,
ระนอง,สงขลา,ตาก,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,นครพนม) 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์และแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูงมากในทางวิชาชีพสัตวแพทย์เกี่ยวกับการควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์-ซากสัตว์ ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก เพ่ือสนับสนุนภารกิจของด่านกักสัตว์ กลุ่มควบคุม 
เคลื่อนย้ายและกักกัน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ 

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  โรคระบาดจากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และปัญหาทางสุขภาพสัตว์ทั่วไปใน
การควบคุมป้องกัน ก าจัด บ าบัด รักษาและการแก้ไข
ปัญหารวมทั้งจัดท าแผนและพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
สัตว์จากการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐานการด าเนินการป้องกัน ควบคุม
การแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์จากการเคลื่อนย้าย และกักกัน
สัตว์-ซากสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคระบาดสัตว์จากการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ และน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานให้เป็นสากล                 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ พัฒนา ก ากับ ดูแลงาน และด าเนินการควบคุมป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ให้แก่สัตว์ ควบคุมการด าเนินงานเคลื่อนย้าย
และกักกันสัตว์-ซากสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ พิจารณาออก
ใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การท าลายเชื้อ
โรค ติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ให้แก่สัตว์ ควบคุม 
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ -ซากสัตว์  เ พ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดระบาดที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ -
ซากสัตว์  

 

๔ ติดตาม ประมวลผล และควบคุมการด าเนินการตรวจสอบ
และรับรองสถานกักกันสัตว์-ซากสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๕ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์-
ซากสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนและ
ด าเนินการในการป้องกันการลับลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-
ซากสัตว์และการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่  

6 ปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนและจัดท าแผนงานต่างๆ หรือโครงการวิเคราะห์

ความเสี่ยง (Risk Analysis) ต่อการเกิดโรคระบาดจากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ เ พ่ือให้ งานวิจัย เป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ  สอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของส่วน
ควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   

  
 
 
 
 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานการควบคุม เคลื่อนย้าย กักกันสัตว์-ซากสัตว์ 

และสินค้าปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจง และตอบปัญหาแก่

หน่วยงานราชการ เอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานหรือ
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายและ
กักกันสัตว์-ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจของ    
ด่านกักสัตว์ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 
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 

 
ระดับท่ีต้องการ 3 

2.  กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 3 
 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน 

  

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ 2 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ 2 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ 2 
 
 
 
 

  



    

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ 3 
๒. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ 3 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ 3 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ 3 
๕. การท างานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับท่ีต้องการ 3 
ระดับท่ีต้องการ 3 
ระดับท่ีต้องการ 4 
ระดับท่ีต้องการ 4 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ 3 
3. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ 3 
  

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 
ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

วันที่ที่ได้จัดท า ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 


