
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๕๓, ๑๑๘๔, ๑๑๘๖ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานสูงมากดานวิทยาศาสตรการแพทย ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากมากใน 1 6กลุม
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว 1 6สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหมีความถูกตอง
ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือใหม่ันใจวา1 6เนื้อสัตว ผลผลิตจาก
สัตว16 และสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมและวางแผนการศึกษาคนควา  วิจัย  ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี  วิธีการตรวจสอบคุณภาพ16และความปลอดภัยของ
เนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว16และสินคาปศุสัตวท่ีเก่ียวของเพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

๒ ควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการวิเคราะห ทดสอบ คุณภาพ16

และความปลอดภัยของเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว16และสินคา
ปศุสัตวท่ีเก่ียวของ  ในกิจกรรมสงออก  นําเขาและ
ภายในประเทศตามกฏหมายท่ีเก่ียวของ และตามความตองการ
ของประเทศคูคา  เพ่ือเฝาระวัง  ตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยของอาหารและสนับสนุนการสงออก 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ พัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตวและดําเนินการดานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการ  และใหผลทดสอบเปนท่ี
นาเชื่อถือ 

 

๔ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของดานการทดสอบสินคาปศุ
สัตว เพ่ือเปนแนวทางท่ีถูกตองในการดําเนินงานแกเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานใน
สังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการ
ของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และแกปญหาในการ
ปฏบิัติงานและติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

๒ วางแผนและจัดทําแผนงานตาง ๆ ดานวิจัยและทดสอบสินคาปศุ
สัตว เพ่ือใหงานวิจัยและทดสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคของสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 
ค. ดานการประสานงาน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ 
ใหคําปรึกษา แกปญหา และจูงใจทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนใน
ระดับกองหรือสํานัก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว 

 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหบริการคําปรึกษา  แนะนํา  และใหความอนุเคราะห รวมท้ัง
ถายทอดเทคโนโลยี  ดานการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยในเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตวและสินคาปศุสัตว
ท่ีเก่ียวของ แกเกษตรกร  ผูประกอบการ  สวนราชการและ
ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเสริมสรางความรู   ความเขาใจ และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

๒ กํากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหนวยงาน 
เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓ เผยแพรความรูเก่ียวกับการทดสอบสินคาปศุสัตว มาตรฐานท่ี
เก่ียวของตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจ
แกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน เจาหนาท่ีภาครัฐ หรือเกษตรกรท่ัวไป 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี 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 
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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 
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