
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๖๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตร16และนักวิเ 
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
เก่ียวกับดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ดานการทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาปศุสัตว ดานตรวจประเมิน หรือดาน
วิชาการอ่ืนๆ เชน วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และ
มาตรฐานดานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรู
สําหรับกําหนดเปนเกณฑดานวิชาการ และนํามาใช
ส นั บ ส นุ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ต ร ว จ ส อ บ  กํ า กั บ 
หอ งปฏิบั ติ ก าร ให มีประสิทธิ ภ าพ และส ง เสริ ม ให
หองปฏิบัติการมีมาตรฐานดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา ประเมิน วิธีทดสอบและองคประกอบท่ีเก่ียวของ 
มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานวิชาการตางๆดาน
ทดสอบสินคาปศุสัตว เพ่ือใหไดองคความรูและนํามาใช



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ประโยชน ในดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานหองปฏิบัติการ และการพัฒนาหองปฏิบัติการ
เครือขาย ใหมีการพัฒนาขีดความสามารถดานวิชาการท่ี
เทาเทียมตามมาตรฐานสากลและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการคา 

๓ ตรวจประเมินความสามารถดานวิชาการของหองปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ ร วมกับคณะผูตรวจประเมิน 
รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของและจัดทําฐานขอมูล ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะดานการ
ทดสอบ  และการ พิจ า รณายอมรั บคว ามสามารถ
หองปฏิบัติการ 

๔ รวบรวมขอมูลและสนับสนุนการถายทอดความรู สงเสริม
และสนับสนุนหองปฏิบัติการเครือขายใหมีการพัฒนาตาม
แนวทางท่ีกําหนด ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถดานวิชาการใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

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

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานตามท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวาง
แผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชวยรวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนดําเนินงานดาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

รวมกับหนวยงานระดับสํานักและหรือคณะกรรมการระดับ
กรม ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไข 
วิธีปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน 

๓ ชวยรวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานของ
กลุมงาน เพ่ือใหการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงาน 
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

  
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แกผูประกอบการ สวนราชการ และประชาชน
ผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจ ไดทราบขอมูล ความรูดาน
ตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

 

 

๒ เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกลุมงานนําไปใชเพ่ือการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ และเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกผูเก่ียวของ 

 
 
 



    

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

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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 

 


