
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี16 950, 954, 961, 1008, 

1018, 1048, 1078, 1117, 1128 
 

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

(พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี ขอนแกน ลําพูน สุพรรณบุรี
มหาสารคาม นครปฐม นครสวรรค ฉะเชิงเทรา) 

ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาดาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสัตวแพทย ดานการควบคุม เคลื่อนยายและ
กักกัน-ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว และการเฝาระวังโรคระบาดสัตว และปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจและแกปญหาท่ี
คอนขางยากในดานกักสัตว กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของดานกักกัน มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การเคลื่อนยาย
และกักกันสัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว เพ่ือใหเปนไป
ตามกฎหมายและตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขภาพ การฉีด
วัคซีน การทําลายเชื้อโรค ติดตามและเฝาระวังโรคระบาด
สัตวใหแกสัตว เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกรและปองกัน
โรคระบาดสัตวและใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 ดําเนินการตรวจสอบและรับรองสถานกักกันสัตว-ซากสัตว
ในพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ ควบคุมปองกันการติดเชื้อ การ
แพรกระจายของเชื้อ การควบคุมสภาพแวดลอมในการ
เลี้ยงสัตวและการเคลื่อนยายสัตว เ พ่ือให เปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

4 สํารวจขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการ
เกิดโรคระบาดสัตวในพ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีนและการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ เปนตน และสรุปผล
งานการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว และผลิตสัตว เพ่ือใชใน
การวางแผนปองกันการลับลอบการเคลื่อนยายสัตว-ซาก
สัตว และเ พ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวการท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

5 ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการกํากับดูแล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบ คุม  ดู แ ล  แล ะตรว จสอบการปฎิ บั ติ ง านขอ ง
ผูใตบังคับบัญชาในดานกักสัตว เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

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

 
ค. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ชี้แจง และตอบปญหาเก่ียวกับการเคลื่อนยาย
สัตว-ซากสัตว และผลิตภัณฑสัตว การออกใบอนุญาต 
ใบรับรองสุขภาพ การฉีดวัคซีน การทําลายเชื้อโรค การ
ปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตว การตรวจสอบและ
รับรองสถานกักกันสัตว แก หนวยงานราชการ เอกชน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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 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 
 


