
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16     ตําแหนงเลขท่ี   ๑๑๖๘ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิทยาศาสตร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว   
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว และสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากใน
กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและ
เปนการสนับสนุนงานในสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวใหมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบ วิเคราะหทดสอบ คุณภาพ

อาหารสัตวและสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ทางดานคุณคาทาง
โภชนาการ สารพิษ สารตกคาง  เคมีภัณฑ ชนิดยา สาร
ปนเปอน ปริมาณแรธาตุ โลหะหนัก  เอนไซม กรดอะมิโน 
วิตามิน วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว  สวนประกอบของอาหาร
สัตว การปลอมปน ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรา 
ตรวจสอบสารพันธุกรรมชนิดเนื้อสัตวและพืชดัดแปร
พันธุกรรม เพ่ือพิสูจน วินิจฉัยตัวอยางอาหารสัตวและสินคา
ปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ในกิจกรรมสงออก นําเขาและ
ภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว และตามความตองการของประเทศคูคา การตรวจเฝา
ระวัง  และมาตรการดานความปลอดภัยของอาหาร    

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตวและสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ทางดาน
กายภาพ เคมี พิษวิทยาและชีวเคมี จุลชีววิทยา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวและสินคา
ปศุสัตวท่ีเก่ียวของ 

 

๓ พัฒนา ปรับปรุงหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว
และสินคาปศุสัตว ดําเนินการ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ และใหผลทดสอบเปนท่ีนาเชื่อถือ 

๔ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรูใหม  เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
ข. ดานการวางแผน 
 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการทํางาน กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของสํานัก

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

ค.  ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการ

ชี้แนะ ใหคําปรึกษา แกปญหา และจูงใจทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืนในระดับกอง/สํานัก/กรมเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชี้ แจ ง  ให ข อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุ มคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 



   

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหบริการคําปรึกษาแนะนําและใหความอนุเคราะหดานการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวและสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของท่ี
ยากมากและซับซอนแกเกษตรกร ผูประกอบการ 
สวนราชการและประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหทราบขอมูลและ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ถายทอดเทคโนโลยี  ใหคําปรึกษาและแนะนําการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตวและสินคาปศุสัตวท่ียากมาก แกบุคคลท่ี
สนใจ เพ่ือเสริมสรางความรู และความเขาใจ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนดณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหน 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว  

   

ระดับท่ีตองการ ๓ 
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 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๓ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 
ระดับท่ีตองการ  ๔ 

 
 

 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๓ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๓ 

 
สวนท่ี  ๖ การลงนาม 

ชือ่ผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 


