
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๖๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการชาการ ะดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16แผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16แผนงะ
แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิทยาศาสตรการแพทย   
ในการดําเนินการ หรือแกปญหาท่ียากในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือให
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตรประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษารายละเอียด วิเคราะหขอมูล ประเมินวิธีทดสอบ 
มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานวิชาการตางๆ ดาน
ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวท่ีมี
ผลตอสุขภาพของผูบริโภค รวบรวมขอมูลดานวิชาการ 
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน สรุปสาระสําคัญและจัดทํา
ฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชประโยชนในดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ และการ
พัฒนาหองปฏิบัติการ เครือขาย ให มีการพัฒนาขีด
ความสามารถดานวิชาการท่ีเทาเทียมตามมาตรฐานสากล
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผลการ
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 รวมประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ
หรือการทดสอบความชํานาญ รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนและ
จั ด ทํ า ฐ านข อ มู ล  ต าม ท่ี ได รั บมอบหมาย  เ พ่ื อ ใ ช
ประกอบการประเมินสมรรถนะดานการทดสอบ และการ
พิจารณายอมรับความสามารถหองปฏิบัติการ 

๔ ดําเนินงานดานการพัฒนาหองปฏิบัติการเครือขายดาน
การทดสอบสินคาปศุสัตว ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานวิชาการให
สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

๕ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของ
ใหสอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงาน
ทดสอบรวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสม
ความชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพ
และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

ตัวชี้ วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีกําหนดไว 

 
 

๒ รวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานระดับสํานักและหรือคณะกรรมการระดับกรม 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไข วิธี
ปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน  

๓ รวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนในการดําเนินงานของ
กลุมงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานใน
ภาพรวมของกลุ มงาน เปน ไปตามเป าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และรวมประสานงานกับหองปฏิบัติการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและงานดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ดับความรวดเร็วในการชี้แจงและให 

ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตน แกสมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดําเนินการถายทอดความรูทางวิชาการแกบุคคลภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหมีความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําเอกสารเผยแพรความรูดานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหบุคคลผูสนใจท่ัวไปไดมีการเรียนรูและมี

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ความเขาใจ นําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม  

๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เ พ่ือให เปน
บุคลากร ท่ี มีความชํานาญและปฏิบัติ งานไดอย าง มี
ประสิทธิภาพ 

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

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย 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 ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 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 

 
 


