
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๘๖๕      

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย     
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับเชี่ยวชาญ     
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเชิงวิชาการ      
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้างของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและกรมปศุสัตว์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านโรคปากและเท้าเปื่อยภายในประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผลและครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการและอ่ืน ๆ 
อย่างยั่งยืน 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ พัฒนารูปแบบและนโยบาย การด าเนินการด้านวินิจฉัย   

โรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ได้จริง บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการ
พิสูจน์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับโรค
ปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
การตรวจวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพและทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล สามารถน าผลการตรวจไปใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วิจัยและพัฒนาด้านระบาดวิทยาพันธุกรรม แอนติเจน 

แอนติบอดี  งานผลิตและแจกจ่ ายชีวสารส าหรับใช้
วินิจฉัยโรคทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือคัดเลือก seed virus ที่เหมาะสม
ส าหรับการผลิตวัคซีนและชีวสารที่มีคุณภาพดีส าหรับการ
ตรวจวินิจฉัยและพิสูจน์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย 

 

๔ ให้ค าปรึกษาแนะน าต่อกรมปศุสัตว์ในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กรอบการศึกษาวิจัย 
และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตรวจวินิจฉัย  โรคปาก
และเท้าเปื่อย เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติสามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเกิดประโยชน์แก่ประเทศและเกษตรกร
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

 

๕ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
วินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยและสามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างถูกต้อง 

 

๖ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงาน ให้ความร่วมมือ 
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับงานวิจัยและ
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยมีความทันสมัยได้มาตรฐานกา
กล ตลอดจนท าให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการ การ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการวิจัยด้านวินิจฉัยโรคปากและ
เท้าเปื่อย ในระดับกลยุทธ์ของกรมปศุสัตว์ มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยกับ

บุคคลหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานของสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงโอกาสที่
เป็นผู้น าด้านสุขภาพสัตว์ในประชาคมอาเซียน 

 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าและ/หรือเผยแพร่ให้ความรู้ความ

เข้าใจในการฝึกอบรม ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และ
ทักษะทั่วไปในด้านการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับ
สัตว์แก่บุคลากรในสายงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการปศุสัตว์ 
๒. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ 

ระดับท่ีต้องการ ๔ 
ระดับที่ต้องการ ๔ 

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
๔. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 



   

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
สมรรถนะทางการบริหาร   
๑. วิสัยทัศน์ ระดบัที่ต้องการ ๒  
๒. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับท่ีต้องการ ๒  
๓. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องการ ๒  
๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องการ ๒  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๔ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 
 


