
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี16 973, 976, 978, 980, 994, 996, 998, 1000, 1005, 1014, 

1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1038, 1040, 1062, 1088, 
1098, 1103, 1106, 1108, 1116, 1125, 1133, 1135, 1138, 1140, 1143 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    สัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน  ดานกักสัตว 

(สระแกว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
หนองคาย เลย แมฮองสอน เชียงราย แพร ลําปาง นาน พะเยา 
เพชรบูรณ พิจิตร อุตรดิตถ ราชบุรี ระนอง พิษณุโลก สตูล สระบุรี 
ตาก กําแพงเพชร ลพบุรี นครนายก อุบลราชธานี ยโสธร 
มุกดาหาร นครพนม) 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาดาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสัตวแพทยคอนขางสูง ดานการควบคุม 
เคลื่อนยายและกักกัน-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว และการเฝาระวังโรคระบาดสัตว และปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจ
และแกปญหาท่ีคอนขางยากมากในดานกักสัตว กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของดานกักกัน มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วิเคราะห ตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตวจากการเคลื่อนยาย
สัตว-ซากสัตว และวางแนวทางการควบคุมการเคลื่อนยาย
และกักกันสัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว เพ่ือปองกัน
การเกิดโรคระบาดสัตวจากการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

2 ดําเนินการควบคุมการเคลื่อนยายและกักกันสัตว-ซากสัตว 
และผลิตภัณฑสัตว พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรอง
สุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อโรค ติดตามและเฝา
ระวังโรคระบาดสัตวใหแกสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

3 ดําเนินควบคุมการตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตว-
ซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

4 ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กําหนดแนวทาง และ
สรุปผลงานการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และผลิตสัตว      
เพ่ือใชในการวางแผนปองกันการลับลอบการเคลื่อนยาย
สัตว-ซากสัตว และการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

5 ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการกํากับดูแล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน
ด าน กักสั ตว  เ พ่ื อ ให การดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า ง มี
ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานดานการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และการเฝา
ระวังโรคระบาดสัตวของผูใตบังคับบัญชาในดานกักสัตว 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
ค. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และตอบปญหาเก่ียวกับการ
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว การออก
ใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อ
โรค การปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตว การตรวจสอบ

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

และรับรองสถานกักกันสัตว แก หนวยงานราชการ เอกชน 
เกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดทราบขอมูล สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนงานตาม
ภารกิจของดานกักสัตว 

๒ ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ 3 

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 2 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ 2 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ 2 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ 2 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ 2 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ 3 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ 3 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ 3 

 
 
 

  



   

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ 2 

2. การคิดวิเคราะห 
๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ    

ระดับท่ีตองการ 2 
ระดับท่ีตองการ 2 

  

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


