
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๗๙  

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 16ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน - 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทย ดานการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาเชิงวิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวางของสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวและกรมปศุสัตว เพ่ือพัฒนาและคงไวซ่ึงการเปนหองปฏิบัติการอางอิง 
(ระดับชาติและระดับภูมิภาค) ท่ีใหบริการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวอยางมือ
อาชีพ ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได สามารถใหความม่ันใจแกผูใชผลทดสอบท้ังภาครัฐ เอกชน ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับสากล ท้ังเปนการสนับสนุน เสริมศักยภาพการสงออกสินคาปศุสัตวและการคุมครอง
ผูบริโภคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา  
ปศุสัตวมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุนภารกิจของกรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน     
แกประเทศและเกษตรกร 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว  สุขอนามัยเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ตลอดหวงโซการผลิต เพ่ือใหไดวิธี
ตรวจสอบคุณภาพ อันตรายในอาหารจากสัตว ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ใหผลถูกตอง รวดเร็ว  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการกรอบการ
ศึกษาวิจัย และแนวทางแกไขปญหาดานการตรวจสอบ
คุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เพ่ือสรางเสริม
ความปลอดภัยใหผู บริ โภคอาหารจากสัตว  อย าง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสามารถเลือกใช และหรือมีวิธีตรวจสอบสิ่ง
กออันตรายท่ีเหมาะสมตอวตัถุประสงค และมีประสิทธิภาพ 

๔ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ใหแกนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
เผยแพรความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง สามารถนําไป
พิจารณาและใชประโยชนไดตอไป 

๕ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการติดตอประสานงาน รวม
ประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงาน
ทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศดานการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เพ่ือ
รวมพิจารณาเสนอขอคิดเห็น รวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เปนประโยชนในการดูแลความปลอดภัยอาหารใหผูบริโภค 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวน
ราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน 
หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือ
กอง รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําและ/หรือเผยแพรใหความรูความ
เขาใจในการฝกอบรม ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดาน และ
ทักษะท่ัวไปในการดูแลดานการควบคุม ตรวจสอบ รับรอง
คุณภาพคุณภาพเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว แกบุคลากรใน
สายงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ใหบริการ คําแนะนํา/หรือเผยแพรความรู ในเชิงทักษะ
เฉพาะดานและท่ัวไป ในเรื่องเทคนิควิธีวิเคราะห ระบบการ
ควบคุมคุณภาพวิธีวิเคราะหในหองปฏิบัติการ และการ
ตรวจประเมินระบบ 

 

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

๑. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว        ระดับท่ีตองการ  ๓ 

๔. กฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน    ระดับท่ีตองการ  ๓ 
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ทักษะท่ีจําเปนในงาน  

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ  ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ  ๔ 
 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

สมรรถนะบริหารจัดการ   

๑. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๒. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ  ๒ 

๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ  ๒ 

  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑.  การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ  ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ  ๔ 
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