
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๕๙ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและดานวิชาการสัตวแพทยในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมของสํานักฯ เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด มีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของและสนับสนุนใหภารกิจของ
หนวยงานประสบผลสําเร็จ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบั ติงานท่ีเ ก่ียวกับวิชาชีพการสัตวแพทย ในฐานะ
ผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอน 
สําเร็จลุลวงไปดวยดแีละมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
และการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ในกลุมงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมได
มีการวางแผนไวลวงหนา กําหนดเปาหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

๓ ควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม และดําเนินการศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจัยและพัฒนา ดานการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ ดานตรวจประเมิน ดาน
มาตรฐานระหวางประเทศหรือขอกําหนดของประเทศคูคา



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ท่ีเก่ียวของ ดานการทดสอบหรือดานวิชาการอ่ืนๆ เชน วิธี
ทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบและมาตรฐานดานวิชาการท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับกําหนดเปนเกณฑ
ดานวิชาการ ท่ีจะนํามาใชพัฒนางานดานตรวจสอบ กํากับ
หองปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
เผยแพรความรู และสงเสริมใหหองปฏิบัติการมีมาตรฐาน
ดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกันและไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 

๔ ควบคุม กํากับ และตรวจประเมินความสามารถดาน
วิชาการของหองปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ และ
ติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง ตรวจสอบขอมูลผลการ
ประเมิน วิเคราะหและประมวลผล เพ่ือใชประกอบการ
ประเมินสมรรถนะดานการทดสอบและการพิจารณายอมรับ
ความสามารถหองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

๕ ควบคุม กํากับ ให คําปรึกษา แนะนํา และถายทอด
เทคโนโลยีดานวิชาชีพการสัตวแพทยแกผูปฏิบัติงานและ
ผู เ ก่ียวของในงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงตอเนื่อง เ พ่ือ
เผยแพรความรูดานการสัตวแพทยและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๖ ควบคุม กํากับ ตรวจติดตาม การศึกษา คนควา วิจัย ดาน
วิชาการสัตวแพทย หรือดานท่ีเ ก่ียวของในสายงานท่ี
รับผิดชอบท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน เพ่ือใหระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การผลิตสินคาปศุสัตวไดอยางยั่งยืน 

๗ ควบ คุม  กํ า กับ  ตรวจติ ดตาม  การ พัฒนา  ความรู 
ความสามารถและทักษะของบุคลากร เพ่ือใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร แผนงาน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดาน
การพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพและเปนท่ียอมรับ 

๘ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมงาน 
วิเคราะหแนวโนมของปญหา อุปสรรค ระดับความสําเร็จ 
เพื่อใหการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ขอกําหนดหรือมาตรฐานสากลที่เก่ียวของ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๙ ปฏิบั ติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการ ของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน และแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ วางแผนดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการรวมกับหนวยงานระดับสํานักและหรือ
คณะกรรมการระดับกรม เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไข 
วิธีปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือบูรณา
การการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

๓ วางแผนการดําเนินงานของกลุมงาน เพ่ือกําหนดทิศทาง 
เปาหมายความสํา เร็จ และกําหนดแนวทางใหการ
ดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงาน เปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือ
กอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
และประสานงานกับหองปฏิบัติการ เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

๓ ประสานงานกับคณะกรรมการระดับกรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
นัดประชุม หารือ ใหขอคิดเห็น หรือพิจารณางานดาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
และงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔ ติดตอประสานงานระหว า งหน วยงานภาครั ฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีทางดานสัตว
แพทย เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจ และเพ่ือให
การดําเนินการสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตาม
สภาวการณจริงและเปนไปอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ให คําปรึกษา แนะนํา และถ ายทอดเทคโนโลยีดาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ
มาตรฐานขอกําหนด หลักเกณฑเง่ือนไข และข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองใน
ข้ันตอนการปฏิบัติ และสนับสนุนขอมูลใหกับผูเก่ียวของ ได
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๓ ใหขอมูล ชี้แจง หรือตอบประเด็นปญหาแกหนวยงาน
ภายในกรมปศุสัตว หรือหนวยงานภายนอกเก่ียวกับงาน
ดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานและดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการสนับสนุนขอมูล สรางความเขาใจ 
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับผูเก่ียวของไดรับทราบ 

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



    

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย ระดับท่ีตองการ ๓  

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓  

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

  
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 
 


