
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๖๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย16และแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16ละแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16ละและและแผ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิทยาศาสตร
การแพทย ในการดําเนินการ และแกปญหาท่ียากมากในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษารายละเอียด วิเคราะหขอมูล ประเมินวิธีทดสอบและ
องคประกอบท่ีเก่ียวของ มาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐาน
วิชาการตางๆ รวมถึง เทคนิคการวิเคราะหหรือการทดสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวท่ีมีผลตอ
สุขภาพของผูบริโภค ท่ียุงยาก ซับซอน รวบรวมขอมูลดาน
วิชาการท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูลเชิงลึก ประเมินผล สรุป
สาระสําคัญและจัดทําฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชประโยชนใน
ด านการตรวจสอบและรั บ รอง คุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ และการพัฒนาหองปฏิบัติการเครือขาย ให
มีการพัฒนาขีดความสามารถดานวิชาการท่ีเทาเทียมตาม
มาตรฐานสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ดานการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุ
สัตว ดานตรวจประเมิน หรือดานวิชาการอ่ืนๆ เชน วิธี
ทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานดานวิชาการท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับกําหนดเปนเกณฑ
ดานวิชาการ และนํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร และดานตรวจสอบ กํากับ หองปฏิบัติการใหมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหองปฏิบัติการมีมาตรฐาน
ดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกัน 

๓ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น วิ ช า ก า ร ข อ ง 
หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตว ณ สถานประกอบการ และติดตามเฝาระวัง
อยางตอเนื่อง ประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพหรือ
การทดสอบความชํานาญ รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน วิเคราะห
ประมวลผล และจัดทําฐานขอมูล ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะดานการทดสอบ 
และการพิจารณายอมรับความสามารถหองปฏิบัติการ 

๔ กําหนดแนวทางและถายทอดความรู สงเสริมและสนับสนุน
หองปฏิบัติการเครือขายใหมีการพัฒนา ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห ติดตามผล เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ดานวิชาการใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

๕ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงานทดสอบ
รวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสมความ
ชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพและทักษะ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี และยกระดับขีดความสามารถ
สูความเปนมืออาชีพ 

๖ ติดตามและประเ มินผลการดํา เนินงานตาม ท่ีได รั บ
มอบหมาย วิเคราะหแนวโนมของปญหา อุปสรรค ระดับ
ความสําเร็จ เพ่ือใหการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุ งระบบการดํ า เนินงานให ทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานสากล
ท่ีเก่ียวของ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน แกปญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ วางแผนดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการรวมกับหนวยงานระดับสํานักและหรือ
คณะกรรมการระดับกรม เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไข 
วิธีปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน  

๓ วางแผนการดําเนินงานของกลุมงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ในภาพรวมของกลุ มงาน เปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือ
กอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
และประสานงานกับหองปฏิบัติการ เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ติดตอประสานงานระหว า งหน วยงานภาครั ฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือบูรณา
การการปฏิบัติงานรวมกัน 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา และอํานวยการในการถายทอดความรูในงาน
ดานวิชาการและการปฏิบัติแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทยภายในหนวยงาน 
เพ่ือใหมีความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
และให คําแนะนํา เผยแพร  ความรูด านวิทยาศาสตร
การแพทยและความรูดานท่ีเ ก่ียวของกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบแกผูประกอบการ สวนราชการและประชาชน
ผูสนใจท่ัวไป เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ
และเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูดานตางๆ และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ กํากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

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

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 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 

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 

 


