
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๖๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ16ล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16ะและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิทยาศาสตรการแพทย ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา      
ปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษารายละเอียดของวิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และ
มาตรฐานวิชาการตางๆ ดานทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาปศุสัตวท่ีมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค 
รวบรวมขอมูลดานวิชาการท่ีจําเปน สรุปสาระสําคัญและ
จัดทําฐานขอมูล ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนํามาใช
ประโยชน ในดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานหองปฏิบัติการ และการพัฒนาหองปฏิบัติการ
เครือขาย ใหมีการพัฒนาขีดความสามารถดานวิชาการท่ี
เทาเทียมตามมาตรฐานสากลและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ รวมศึกษา คนควา วิ เคราะห วิจัย ดานวิทยาศาสตร
การแพทย ดานการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาปศุสัตว ดานตรวจประเมิน หรือดานวิชาการอ่ืนๆ 
เชน วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานดาน
วิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรู และนํามาใช
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และงานดาน
ตรวจสอบ กํา กับ  หองปฏิบั ติ การ  และส ง เสริม ให
หองปฏิบัติการมีมาตรฐานดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกัน 

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 รวมกับคณะผูตรวจ
ประเมิน รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนและจัดทําฐานขอมูล ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะดาน
การทดสอบ และการพิจารณายอมรับความสามารถ
หองปฏิบัติการ  

๔ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงานทดสอบ
รวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสมความ
ชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพและทักษะ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานตามท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวาง
แผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชวยรวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนในการดําเนินงาน
ของกลุมงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานใน
ภาพรวมของกลุมงาน เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 



    

  
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และชวยประสานงานกับหองปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการแกบุคคลภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหมีความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําเอกสารเผยแพรความรูดานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหบุคคลผูสนใจท่ัวไปไดมีการเรียนรูและมี
ความเขาใจ นําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานและหองปฏิบัติการเครือขาย เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ี
มีความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย ระดับท่ีตองการ ๑ 

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 ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


