
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๖๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย16และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16รับรองหองปฏิบัติการ16แล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว16แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิชาการสัตวแพทยในการ
ดําเนินการ ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากมากในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการ
พิเศษ เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอน สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ รวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหขอมูล จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
บริหารจัดการในกลุมงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมไดมีการวางแผนไวลวงหนา กําหนด
เปาหมายและแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

๓ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา ดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ ดานตรวจ
ประเมิน ดานมาตรฐานระหวางประเทศหรือขอกําหนดของ
ประเทศคูคาท่ีเก่ียวของ ดานการทดสอบหรือดานวิชาการ



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

อ่ืนๆ เชน วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐาน
ดานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับกําหนด
เปนเกณฑด านวิชาการ  ท่ีจะนํ ามาใช พัฒนางานดาน
ตรวจสอบ กํากับหองปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุ ท ธ ศ าสต ร  เ ผ ยแพร ค ว าม รู  แ ละส ง เ ส ริ ม ใ ห
หองปฏิบัติการมีมาตรฐานดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกันและ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ ตรวจประเมินความสามารถดานวิชาการของหองปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ และติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
ประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพหรือการทดสอบความ
ชํานาญ รวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
และประมวลผล เพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะดาน
การทดสอบและการพิจารณายอมรับความสามารถ
หองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ี
เก่ียวของ 

๕ ควบคุม กํากับ ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยี
ดานวิชาชีพการสัตวแพทยแกผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใน
งานท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ปรับปรุงตอเนื่อง 
เพ่ือเผยแพรความรูดานการสัตวแพทยและดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

๖ ศึกษา คนควา วิจัย ดานวิชาการสัตวแพทย หรือดานท่ี
เก่ียวของในสายงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีสามารถนําไปพัฒนางาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาปศุสัตวได
อยางยั่งยืน และสนับสนุนงานตามยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

๗ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงานทดสอบ
รวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสมความ
ชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพและทักษะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี และยกระดับขีดความสามารถสู
ความเปนมืออาชีพ 

๘ จัดทําหลักเกณฑเ ง่ือนไขดานการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ และจัดทําสรุปขอกําหนด
ของประเทศคูคาหรือมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชสนันสนุนการดําเนินงาน
ด า นก า ร ต ร ว จส อบและ รั บ ร อ ง คุ ณภ าพม าต ร ฐ า น
หองปฏิบัติการ ให มีประสิทธิภาพ และสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

๙ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของกลุม
งาน วิ เคราะห แนว โนมของปญหา อุปสรรค ระดับ
ความสําเร็จ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานใน
ภาพรวมของกลุมงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงาน
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนดหรือ
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ 

๑๐ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ วางแผนดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการรวมกับหนวยงานระดับสํานักและหรือ
คณะกรรมการระดับกรม เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไข วิธี
ปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือบูรณาการการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

๓ วางแผนการดําเนินงานของกลุมงาน เพ่ือกําหนดทิศทาง 
เปาหมายความสําเร็จ และกําหนดแนวทางใหการดําเนินงาน
ในภาพรวมของกลุมงาน เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

  
 
 



    

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

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 และถายทอดเทคโนโลยีดาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ
มาตรฐานขอกําหนด หลักเกณฑเง่ือนไข และข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองใน
ข้ันตอนการปฏิบัติ และสนับสนุนขอมูลใหกับผูเก่ียวของ 
ไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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. การมุงผลสัมฤทธิ์ 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 

 


