
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๖๒ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16นักวิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทํามาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ในการดําเนินการ
หรือแกปญหาท่ียากในกลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภคและเปนการสนับสนุนงานในสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวใหมีความถูกตอง 
ครบถวน และตรงตามตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วิ จั ยและพัฒนาเ ก่ียว กับระบบมาตรฐานคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ระบบวิธีการจัดการตัวอยางสินคาปศุสัตว 
เพ่ือใหไดวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว พัฒนาแนวคิดใน
การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุ
สัตวใหสอดคลองกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว
เพ่ือใหการทดสอบตัวอยางเปนไปอยางถูกตอง  ผล
วิเคราะหนาเชื่อ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒ ตรวจสอบการรับ-สงตัวอยางเสินคาปศุสัตวท่ีสงทดสอบ
คุณภาพด านต า งๆให เปน ไปตามมาตรฐานสากล  
ขอกําหนดของวิธีวิ เคราะห  และประเทศคูคา ชวย
แกปญหาท่ีตองใชประสบการณเ พ่ือนําขอมูลไปใช
ประโยชนในดานท่ีเก่ียวของ 

 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา พัฒนาการอบรม ถายทอดความรูดานมาตรฐาน
การตรวจสภาพตัวอยางและการเก็บรักษาตัวอยางสินคา
ปศุสัตว  เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและทันตอ
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 
 

 ๔ ปฎิบัติงานดานการรับรองระบบ จัดทํา-ทบทวนเอกสาร
วิธีปฏิบัติงานการรับและจัดการตัวอยาง/การทบทวนคํา
ขอรับบริการ/วิธีการใชเครื่องมือ และเอกสารท่ีเก่ียวกับ
ระบบคุณภาพ สงเสริมพัฒนาหองปฎิบัติการ เพ่ือเปนการ
พัฒนาและรักษาสถานภาพของระบบคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 

๕ สงเสริม สนับสนุนการศึกษาคนควาเพ่ือนําสารสนเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมและ
รายงานผลการรับ-สงตัวอยางตามแผนงาน/โครงการ
ตางๆ แกผูเก่ียวของ เพ่ือชวยหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในการประเมินแผนงาน/โครงการและประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสันบสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวมจัดทําแผนงานตางๆ ดานการรับ-สงตัวอยางสินคาปศุสัตว 
และแกปญหาในการปฎิบัติงาน เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

๒ รวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการตางๆ  ของสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันกับสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงาน
อ่ืน โดยมีบทบาทในการแนะนํา ใหคําปรึกษา และแกปญหา
เบื้องตน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
ไว 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

๒ ใหขอมูล คําปรึกษาเบื้องตน ขอคิดเห็น ขอเท็จจริง และสราง
ความเขาใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไว เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ เผยแพรขอมูล มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของดาน
การรับ-สงตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานแก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

๒ ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหขอมูล ดานการรับ-สงตัวอยาง
สินคาปศุสัตวมาตรฐานการรักษาสภาพตัวอยาง ท่ีสงทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
 

  

 

 



   

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

 
ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 


