
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๖๗, ๘๖๘, ๘๖๙, ๘๗๐ 

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

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติการ

ด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางการตรวจวินืจฉัยและชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยภายในประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผลและครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพ่ือให้ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคนิคด้านการวินิจฉัย

และพิสูจน์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ทุกชนิดที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทันสมัย เพ่ือให้ศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้าเปื่อยฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 

๒ ช่วยด าเนินการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค การเฝูาระวัง
โรคและอุบัติการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อยเพ่ือให้การ
ควบคุมและปูองกันโรคมีความรวดเร็วได้ผลถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ช่วยด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางระบาด

วิทยา ด้านแอนติบอดี แอนติเจน ไวรัสชนิดย่อย และการ
กลายพันธุ์ระดับชีวโมเลกุลของไวรัส ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงและรวบรวมสายพันธุ์เชื้อโรคปากและ
เท้าเปื่อยในระดับภูมิภาค ส าหรับสนับสนุนการคัดเลือก
สายพันธุ์ไวรัส เพ่ือการผลิตและพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการ
ปูองกันโรคให้มีความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 ๔ ช่วยด าเนินการจัดท าระบบมาตรฐานการตรวจสอบและ

ชันสูตรโรค พร้อมทั้ งระบบการประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร
โรคปากและเท้าเปื่อย ด าเนินการตามระบบความปลอดภัย 
และความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรค  

๕ ช่วยด าเนินการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงาน
เครือข่ายขัอมูล ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย กับองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการ
วินิจฉัยโรค และใช้เป็นข้อมูลด้านระบาดวิทยา และควบคุม
ปูองกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในระดับประเทศ 
และในระดับภูมิภาค   

๖ ช่วยด าเนินการผลิตชีวสารส าหรับแจกจ่ายภายในประเทศ
และประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับ
การรับรองจาก OIE เพ่ือใช้ในการตรวจโรคปากและเท้า
เปื่อย และสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัด 

๗ ช่วยด าเนินการการจัดการ การฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย 
เพ่ือให้ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ เป็นศูนย์กลาง
การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนงานการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานหรือโครงการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้าเปื่อยเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการท างานร่วมกันด้านการชันสูตรและวิจัยด้าน

โรคปากและเท้าเปื่อยกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสาร  
ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับ
การรับรองจาก OIE แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ให้บริการในงานวินิจฉัยและชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย 
ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
๑. ความรู้ทีเ่รื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ  ๒  
ทักษะที่จ าเป็นในงาน   
๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ  ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ  ๑  
๒. บริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ  ๑  
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ  ๑  
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ  ๑  
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ  ๑  
๖. ความใฝุรู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ  ๒  
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ  ๒  
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ  ๒  
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  

๑. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ  ๑ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ  ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
วันที่ที่ได้จัดท ำ 19 กันยำยน 2559 

 

 
 


