
   
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี16 951 - 953,  955,  958,  960,  962, 
963,  967,  968,  970,  972,  974,  975,  

 977,  979,  981,  983,  986,  987,   989 - 991, 997,  999,  
1002 - 1004,  1009 - 1013,  1015,  1020,   

1023,  1025,  1027,  1029,  1033,  1035,  1039, 
1041,  1043,  1046,  1049,  1051,  1052,  1056, 1061,  

1063, 1066,  1068,  1071,  1072,  1075, 1077,  1080,  1081, 
 1085,  1086,  1089,  1091,  1093 - 1095,  1099,  1105,  1107,  
1109,  1110,   1112,  1114, 1115,  1118 - 1120,  1126,  1127,   

 1129,  1134,  1136,  1137,  1139,  1142,  1793 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน สัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16  
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน 16กลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน ดานกักสัตว 

(ทาเรือกรุงเทพ  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทาอากาศยานดอน
เมือง  ลาดกระบัง  ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  
นครนายก  ชลบุร ี สระแกว  ตราด  จันทบุรี  ปราจีนบรุี  
นครราชสีมา  สระบุรี  ยโสธร  อุดรธานี  ขอนแกน  มหาสารคาม 
บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  หนองคาย  อุบลราชธานี  มุกดาหาร 
เชียงใหม  แมฮองสอน  เชียงราย  แพร  ลําปาง  นาน  ลําพูน  
เพชรบูรณ  พิจิตร  อุตรดิตถ  ตาก  กําแพงเพชร  พิษณุโลก  
นครสวรรค  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุร ี ประจวบคีรีขันธ  
สุพรรณบุรี  นครปฐม  ชุมพร  ระนอง  ภูเก็ต  สงขลา  สตูล) 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16  
ประเภท/ระดับ  ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสัตวแพทย ดานการควบคุม เคลื่อนยายและ
กักกัน-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว และการเฝาระวังโรคระบาดสัตว และปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาท่ีคอนขางยาก เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของดานกักสัตว กลุมควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว16 มีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 



   
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยการปฏิบัติงานหัวหนาดานกักสัตวในการศึกษาเก่ียวกับการ
ควบคุม ปองกันโรคระบาดจากการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และ
ผลิตภัณฑสัตว เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 ดําเนินการควบคุม เคลื่อนยายและกักสัตว-ซากสัตว  และ
ผลิตภัณฑสัตว พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีด
วัคซีน การทําลายเชื้อโรค ติดตามและเฝาระวังโรคระบาดสัตวใหแก
สัตว เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกรและปองกันโรคระบาดสัตว
และใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

3 ดําเนินการตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตว-ซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ควบคุมปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายของเชื้อ 
การควบคุมสภาพแวดลอมในการเลี้ยงสัตวและการเคลื่อนยายสัตว 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

4 สํารวจขอมูลการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว ขอมูลพ้ืนฐานดาน
ปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวในพ้ืนท่ี ความตองการใช
วัคซีนและการตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ และสรุปผล
งานการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และผลิตสัตว เพ่ือใชในการ
วางแผนปองกันการลับลอบการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และเพ่ือ
เฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวการท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

5 ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ชี้แจง และตอบปญหาเก่ียวกับการเคลื่อนยายสัตว-
ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว การออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ 
การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อโรค การปองกันและเฝาระวังโรค
ระบาดสัตว การตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตว แก 
หนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร ผูประกอบการและประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล สรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนงานตาม
ภารกิจของดานกักสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ใหบริการในหนา ท่ี ท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น  และ                
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 



   
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุ 
สมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ 2 

2.  กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ 1 

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ 1 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ 1 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ 1 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ 1 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ 1 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 1 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 1 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 1 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ 1 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ 2 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ 2 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ 2 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ 1 

2. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ 1 

3. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ 1 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 


