
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๖๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิทยาศาสตร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  -  
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ  
และความเชี่ยวชาญในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว ในการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในทางวิชาการ ท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวางของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตวและกรมปศุสัตว เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและตรงตามมาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมภาพ
อาหารสัตวและกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตวมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุน
ภารกิจของกรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณภาพสินคาปศุสัตวทาง
หองปฏิบัติการ โดยการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ การ
วิเคราะหสารตกคาง สิ่งปนเปอน และเชื้อตางๆ เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ การพัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคา
ปศุสัตวทางหองปฏิบัติการ เพ่ือเฝาระวังคุณภาพสินคา   
ปศุสัตวใหเปนไปตามกฎหมาย 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ กรอบ
การศึกษาวิจัย และแนวทางแกไขปญหาดานการวิเคราะห
คุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือยกมาตรฐานคุณภาพสินคา    
ปศุสัตวใหมีคุณภาพปลอดภัย และนาเชื่อถือประเทศคูคา  

 

๔ ใหคําปรึกษา แนะนําดานการวิเคราะหคุณภาพสินคา     
ปศุสัตวแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิม
ความรู ความเขาใจในการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตัว 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ใหแกนักวิชาการท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิเคราะหใหไดมาตรฐานทัดเทียมระดับ
สากล 

๖ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับ
หนวยงานทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศดาน
การวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือเสนอแนะรางวิธี
มาตรฐานหรือคัดคานวิธีทดสอบท่ีประเทศไทยสามารถ
ปฏิบัติได 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการ แผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสวน
ราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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ค.  ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงานหรือ
องคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ  จูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในระดับสํานักหรือ
กอง รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหบริการคําปรึกษา แนะนําดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ียุงยาก ซับซอนแกสวนราชการ เพ่ือใหทราบ
ขอมูล ความรูตางๆและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ เผยแพร ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูท่ีเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๒. ความรูเรื่องการศึกษา วิเคราะห วิจัยและทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ระดับท่ีตองการ  ๔ 
 

๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว  ระดับท่ีตองการ  ๓ 
๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ระดับท่ีตองการ  ๓ 

  
ทักษะท่ีจําเปนในงาน   
๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ  ๒ 
๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ  ๒ 
๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ  ๒ 
๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ  ๒ 
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สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 
๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๔  
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๘.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ  ๔ 

  
สมรรถนะบริหารจัดการ  
๑. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ  ๒ 

  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๔ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
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