
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๔๕ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นายสัตวแพทย16) 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6 ในการวางแผน บริหารจัดการ    
จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหา
ในงานตามภารกจิของสํานัก ท่ีตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานวิชาการสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะหนาท่ี     
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานท่ีสูงมากเปนพิเศษในดานการ 1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือให
หองปฏิบัติการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวเปนหองปฏิบัติการอางอิงดานการตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตวและดานความปลอดภัยอาหาร ท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ีเชื่อถือในระดับสากล และเพ่ือใหการดําเนินงานของ
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ 
และสนับสนุนภารกิจของ16กรมปศุสัตว16อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนงานโครงการหรือแผนการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว 1 6เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายและ
แผนกลยุทธของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ บูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว16ตามท่ีกําหนด 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ติดตามเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีมีความหลากหลาย
และความยุงยากซับซอนมากเพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6ตามท่ี
กําหนด 

 
ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของ
สํานัก16ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ มอบหมายกํากับดูแลตรวจสอบติดตามให คําแนะนํา
ปรับปรุ งแก ไขในเรื่ องต างๆ ท่ี เ ก่ียวของกับภารกิจ ท่ี
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานัก 1 6ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายและกลยทุธอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ วินิจฉัยสั่งการเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวางหรือ    
มีความซับซอนของประเด็นปญหาซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตการดําเนินการตางๆตามภารกิจของสํานัก 1 6

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐเอกชน
และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือบูรณา
การงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ 

๕ ชี้แจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็นขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆท่ีไดรับแตงต้ัง
หรือเวทีเจรจาตางๆในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศในฐานะเปนผูมีบทบาทหลักเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 

 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในสํานัก1 6ตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว16ท่ีมีความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจเพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ าหนา ท่ี ในสํ านัก 1 6

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในสํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือให
เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ

๔ ปรับปรุ งหรื อหาแนวทางวิ ธี การ ใหมๆหรือกลยุทธ           
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ในการผลิตผลงานการบริการหรือผลการดําเนินงาน        
ท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
ง. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดสรรและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
สํานัก1 6ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 1 6เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจและเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน
มากเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาและเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน 
๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ ๓ 

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕.  การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๖.  ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
 

๑.  สภาวะผูนํา ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒.  วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓.  การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔.  ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕.  การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖.  การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓.  การดําเนินงานเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 
 


