
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๙๗ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  16ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16- 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฎิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทยดานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม ในการ
ตัดสินใจและแกไขปญหาเชิงวิชาการดานการตรวจสอบท่ียากและซับซอน มีผลกระทบในวงกวางมากของ
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวและกรมปศุสัตว ตลอดจนภาคเอกชนและผูบริโภค รวมท้ังกํากับดูแล
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑนม ใหการทดสอบและผลทดสอบเปนท่ี
ยอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ จัดทําระบบการประเมินหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม และจัดทํา
ตัวอยางทดสอบประสิทธิภาพหองปฏิบัติการ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา เก่ียวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํานม สุขอนามัยน้ํานม และผลิตภัณฑ
นม เพ่ือแกปญหาเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยของ
น้ํานมและผลิตภัณฑนม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตว เพ่ือกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ กรอบ
การศึกษาวิจัย และแนวทางแกปญหาในดานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและ
ผลิตภัณฑนมแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม 

 

๔ เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรู
ใหแกนักวิชาการอ่ืนๆ ท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือ
ยกระดับองคความรูดานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและ
ผลิตภัณฑนม 

 

๕ เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการติดตอประสานงาน รวม
ประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงาน
วิชาการท้ังภายในและตางประเทศดานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม เพ่ือติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑ
นม 

 

๖ จัดการประเมินการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพผล
การทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํานม เพ่ือ
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนมของ
หองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน 
หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือ
กรม รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนําและ/หรือเผยแพรใหความรูความ
เขาใจในการฝกอบรม ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดาน และ
ทักษะท่ัวไปในการดูแลดานตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและ
ผลิตภัณฑนม แกบุคลากรในสายงานเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการในการปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ จัดทําระบบการประเมินและตรวจประเมินความสามารถ
หองปฏิบัติการ รวมท้ังจัดทําตัวอยางทดสอบประสิทธิภาพ 
เพ่ิอพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม
ของหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

 

 
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. การมุงผลสัมฤทธิ ์ 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 

  

1 นายสัตวแพทย  ชช 1197  

 


