
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๕๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16และแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิชาการสัตวแพทย ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือให
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประเทศ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา คนคว า  วิ เคราะห  วิจัยและพัฒนา  ดานการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
ดานตรวจประเมิน ดานมาตรฐานระหวางประเทศหรือ
ขอกําหนดของประเทศคูคาท่ีเก่ียวของ ดานการทดสอบ
หรือดานวิชาการอ่ืนๆ เชน วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ 
และมาตรฐานดานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรู
สําหรับกําหนดเปนเกณฑดานวิชาการ ท่ีจะนํามาใชพัฒนา
งานดานตรวจสอบ กํากับหองปฏิบัติการ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และสงเสริมใหหองปฏิบัติการมี
มาตรฐานดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกันและไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ตรวจประเมินความสามารถดานวิชาการของหองปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ และติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
รวบรวมขอมูล ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชประกอบการ
ประเมินสมรรถนะดานการทดสอบและการพิจารณา
ยอมรับความสามารถหองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

๓ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงานทดสอบ
รวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสมความ
ชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพและทักษะ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 

๔ ศึกษารายละเอียดของขอกําหนดดานวิชาการ มาตรฐาน
ระหวางประเทศหรือขอกําหนดของประเทศคูคา มาตรฐาน
วิธีทดสอบหรือเทคนิคการวิเคราะห และหลักวิชาการอ่ืนท่ี
เก่ียวของดานการทดสอบสินคาปศุสัตว เพ่ือสรางองค
ความรูท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางาน ตามท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวาง
แผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ชวยรวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานของ
กลุมงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือกําหนดทิศทาง 
เป าหมายความสํา เร็จ  และกําหนดแนวทางใหการ
ดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงาน เปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 



    

 ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด และชวยประสานงานกับหองปฏิบัติการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและงานดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด
เทคโนโลยีเก่ียวกับหลักวิชาการสัตวแพทยและงานในหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับบริการ มีความพึงพอใจ รวมถึง
จัดเตรียมขอมูลดานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สนับสนุนขอมูลใหกับผูเก่ียวของในกลุมงาน ไดนําไปใชเพ่ือ
การใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามท่ี ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. 
หนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

  



    

 
ทักษะท่ีจําเปนในงาน 
๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 


