
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๕๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดย
ใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการเก่ียวกับหองปฏิบัติการ ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมาก ในกลุมบริหารจัดการปฏิบัติการ สํานัก1 6

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ บรรลุผลตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดูแล สนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการดานวัสดุ 
อุปกรณ ระบบสาธารณูปโภค และการจัดการตางๆท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหหองปฏิบัติการดําเนินงานไดตามเปาหมาย
และสอดคลองกับมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุม กํากับ ดูแล การจัดการตัวอยางสินคาปศุสัตวท่ีรับ
ไวตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือใหตัวอยางสงทดสอบมีความ
ถูกตอง เปนไปตามเปาหมาย และอยูในสภาพท่ีเหมาะสม
ตอการตรวจวิเคราะห 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุม กํากับ ดูแล  การจัดหาวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร  
การซอมบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ 
การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการตรวจวิเคราะห วิจัยของหองปฏิบัติการ ให
ดําเนินการไดตอเนื่อง บรรลุผลตามเปาหมาย 

๔ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ควบคุม รักษาระบบงาน และปฏิบัติงานดานการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการท่ี
ยุงยากซับซอน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และ
เปนตามระบบคุณภาพ  

๕  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวมวางแผนเพ่ือกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน 
แผนการใชจายงบประมาณ รวมกับหนวยงานภายในสตสฯ
และระดับสํานักท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือใหผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของกรมฯเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ รวมวางแผนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร เพ่ือใหมี
วัสดุ  อุปกรณใชปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการไดอยาง
ตอเนื่อง  

  
 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานดานงบประมาณ เปาหมายการ
ปฏบิัติงานระดับสํานัก กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ประสานงานรวมกับหองปฏิบัติการและกลุมงานอ่ืนภายใน 
สตส. ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของหลายกลุมงาน เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสัมฤทธิ์ผล 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ชี้แจง แกปญหาท่ียุงยากซับซอน เก่ียวกับงาน
พัสดุ งานงบประมาณ การจัดการตัวอยาง ท่ีรับผิดชอบ แก
ผูปฏิบัติงานภาครัฐและผูคาภาคเอกชน เพ่ือใหปฏิบัติงาน
ไดถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหคําปรึกษาและบริการดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ เพ่ือ สรางความรูความ
เขาใจแกผูท่ีเก่ียวของ 

 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน 

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 
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๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕.  การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖.  ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
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