
   

15แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
15ของกรมปศุสัตว 

15ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๐๒, ๒๐๐๕, ๒๐๐๖, 4944 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
15ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย15   
ช่ือตําแหนงในสายงาน    นักวิทยาศาสตรการแพทย15  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ     
15ช่ือหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักงานปศุสัตวเขต ๕ 
15ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน 15ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน 

กลุมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตวเขต ๕ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ     ระดับ15สูง  

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรการแพทยภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน เพื่อแกไขปญหาดานโรคสัตว 
สุขภาพสัตวและสุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตวในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบใหแกเกษตรกรและหนวยงาน       
ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน 
ถูกตอง ครบถวนและตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ รวมศึกษา คนควา วิ จัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร

การแพทย เพื่อใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี    
ตอมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
และ สุขอนามั ย ส่ิ งแวดล อมการป ศุ สัตว  ซึ่ งสามารถ
ทําการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนางานงานดานวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ 
เพื่อใหมีการพัฒนางานอยางครบวงจร ทําใหสัตวมีสุขภาพดี 
สินคาปศุสัตวมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และการผลิต   
ปศุสัตวเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับสงเสริมให
ศูนยวิ จัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน      
เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคาปศุสัตว และสุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการ
ปศุสัตว ท่ีใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน รวมท้ัง
งาน บู รณ าการทางเทคนิคและวิชาการรวมกับงาน         
ดานการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยาทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อใหไดขอมูลการตรวจสอบสินคาปศุสัตว 
สุขอนามัยส่ิงแวดลอมดานการปศุสัตว  และการวินิจฉัยโรค
ท่ีแมนยํา และเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 
สามารถควบคุมความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓ ดูแลใชเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ียุงยากและมีความซับซอน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการตรวจวิเคราะห ทดสอบให
ทันสมัย มีความถูกตอง แมนยํา และนาเช่ือถือในระดับ
สากล 

๔ รวมจัดทําระบบมาตรฐานและฐานขอมูลดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สุขอนามัยส่ิงแวดลอมการ
ปศุสัตว การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิ บัติการ และ
ดําเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ชีวภาพทางหองปฏิ บั ติการระดับนานาชาติ เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพในการตรวจสอบและรับรองสินคาปศุสัตว 

๕ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน การ ทํ าง าน ท่ี รั บ ผิดชอบ  ร วม ดํ า เนิ น ก าร           

วางแผนการทํางานหรือโครงการของกลุมตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว เพื่อใหการดําเนินการงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกันในการตรวจสอบคุณภาพสินคา

ป ศุ สั ต ว กั บ ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าก าร สั ต ว แ พ ท ย            
ภาคเหนือตอนบน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ตามหลักวิชาการ   
ดานวิทยาศาสตรการแพทย แกผูบุคคลหรือหนวยงาน      
ท่ี เกี่ ยวของ เพื่ อสรางความ เข าใจหรือความรวมมื อ         
ในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ สนั บ สนุ น ก ารถ าย ท อ ด ค ว าม รู ท า งวิ ช าก ารแ ล ะ            

การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทยในการตรวจสอบ
คุณภาพ สินคาป ศุ สัตวแก บุคคลกรใน ศูนย วิ จัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน เพื่อใหมีความรู 
และใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทยในการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพื่อให
เปนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ 
เอกสารส่ือเผยแพรในรูปแบบตางๆ เพื่อการเรียนรูและ
ความเขาใจในระดับตางๆ ในการตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว 

๔ นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทยในการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว ใหแกผูเกี่ยวของเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๗. การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม  ระดับท่ีตองการ ๑ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผูตรวจสอบ  นายปรีชา วงษวิจารณ 
       ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา  19 กันยายน 2559 

 


