
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๖๗, ๘๖๘, ๘๖๙, ๘๗๐ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย์      
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายสัตวแพทย์      
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการพิเศษ   
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน  ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ     ระดับสูง     
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ     

ความช านาญงานสูงมากด้านวิชาการสัตวแพทย์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยภายในประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผล
และครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์อ้างอิง        
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

ส่วนที ่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านการวินิจฉัย

และพิสูจน์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ทุกชนิดที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ศูนย์อ้างอิง
โรคปากและเท้าเปื่อยฯ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมส าหรับ
แก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศและในภูมิภาค 
เพ่ือให้ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการด าเนินงานการตรวจ
วินิจฉัยและชันสูตรโรค การเฝูาระวังโรคและอุบัติการณ์ของ
โรคปากและเท้าเปื่อยเพ่ือให้การควบคุมและปูองกันโรคมี
ความรวดเร็วได้ผลถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 
 



   

 
 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางระบาดวิทยา ด้าน

แอนติบอดี แอนติเจน ไวรัสชนิดย่อย และการกลายพันธุ์
ระดับชีวโมเลกุลของไวรัส ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็น
แหล่งอ้างอิงและรวบรวมสายพันธุ์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย
ในระดับภูมิภาค ส าหรับสนับสนุนการคัดเลือกสายพันธุ์
ไวรัส เพ่ือการผลิตและพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการปูองกันโรค
ให้มีความเหมาะสม 

 

๔ จัดท าระบบมาตรฐานการตรวจสอบและชันสูตรโรค พร้อม
ทั้งระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบเพ่ือให้เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย 
ด าเนินการตามระบบความปลอดภัย และความมั่นคงทาง
ชีวภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค  

 

๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานเครือข่ายขัอมูล 
ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย กับองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้า
เปื่อย เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการวินิจฉัยโรค และใช้เป็น
ข้อมูลด้านระบาดวิทยา และควบคุมปูองกัน โรคให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในระดับประเทศ และในระดับ
ภูมิภาค   

 

๖ ผลิตชีวสารส าหรับแจกจ่ายภายในประเทศและประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการ
รับรองจาก OIE เพ่ือใช้ในการตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย 
และสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัด 

 

๗ จัดการ การฝึกอบรม และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้าน
การตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย  เพื่อให้ศูนย์
อ้างอิง โรคปากและเท้า เปื ่อยฯ  เป็นศูนย์กลางการ
ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของศูนย์

อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย มอบหมายงาน แก้ปัญหา     
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 
 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันในการชันสูตรและวิจัยด้านโรค

ปากและเท้าเปื่อยกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น  ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้องปฏิบัติการด้านโรคปาก
และเท้าเปื่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพสัตว์ 

 
 

ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการชันสูตร

โรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และเ พ่ือให้สามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 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  ๓  
๒. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๓  
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๓  
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๓  
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๓  
๖. ความใฝุรู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๓  
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๔  
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๔  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๓ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 


