
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๖๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16แผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย16นักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการาการ 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
ชํานาญงานสูงดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและดานวิชาการสัตวแพทยในการ
ดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ดําเนินงานเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอน สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา ดานการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ ดานตรวจ
ประเมิน ดานมาตรฐานระหวางประเทศหรือขอกําหนดของ
ประเทศคูคาท่ีเก่ียวของ ดานการทดสอบหรือดานวิชาการ
อ่ืนๆ เชน วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐาน
ดานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรูสําหรับกําหนด
เปนเกณฑดานวิชาการ  ท่ีจะนํามาใช พัฒนางานดาน
ตรวจสอบ กํากับหองปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร และสงเสริมใหหองปฏิบัติการมีมาตรฐาน



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ดานการทดสอบท่ีเทาเทียมกันและไดรับการยอมรับในระดับ
สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ตรวจประเมินความสามารถดานวิชาการของหองปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ และติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลเบื้องตน ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะดาน
การทดสอบและการพิจารณายอมรับความสามารถ
หองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ี
เก่ียวของ 

๔ พัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะดานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองตามยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินงานทดสอบ
รวมกับหองปฏิบัติการ เพ่ือสรางองคความรู สั่งสมความ
ชํานาญ ประสบการณดานวิชาการ เพ่ิมศักยภาพและทักษะ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี และยกระดับขีดความสามารถสู
ความเปนมืออาชีพ 

๕ จัดทําหลักเกณฑเง่ือนไขดานการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ และจัดทําสรุปขอกําหนด
ของประเทศคูคาหรือมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 
ตามท่ี ได รั บมอบหมาย ปรับปรุ งอย า งต อ เนื่ อง  เ พ่ือ
นํามาใชสนันสนุนการดําเนินงานดานการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

๖ ดําเนินงานดานการพัฒนาหองปฏิบัติการเครือขายดานการ
ทดสอบสินคาปศุสัตว ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดาน
วิชาการใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

๗ ปฏิบัติ งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 
 
 



    

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางาน ตาม
แผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ รวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนดานการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการรวมกับหนวยงาน
ระดับสํานักและหรือคณะกรรมการระดับกรม เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑเง่ือนไข วิธีปฏิบัติงาน ขอบขายการปฏิบัติงาน 
รวมถึงเ พ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
หนวยงาน 

๓ รวบรวมขอมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานของกลุม
งาน เพ่ือกําหนดทิศทาง เปาหมายความสําเร็จ และกําหนด
แนวทางใหการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมงาน เปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการให
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และรวมประสานงานกับหองปฏิบัติการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการและงานดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตน แกสมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓ ชวยดําเนินการติดตอประสานงานกับคณะกรรมการระดับกรมท่ี
เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนัดประชุม หารือ ใหขอคิดเห็น 
หรือพิจารณางานดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานและ
พิจารณางานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ชวยดําเนินการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับงานในหนาท่ี เพ่ือสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ปา 

๒ ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด
เทคโนโลยีเก่ียวกับหลักวิชาการสัตวแพทยและงานในหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

๓ ใหขอคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง และจัดเตรียมขอมูลดาน
ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับ
ผูเก่ียวของในกลุมงาน ไดนําไปใชเพ่ือการใหคําปรึกษา 
แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔ รวบรวมขอมูล ประกอบคําชี้แจง หรือตอบประเด็นปญหา
แกหนวยงานภายในกรมปศุสัตว หรือหนวยงานภายนอก
เก่ียวกับภารกิจของกลุมงานและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเปนการสนับสนุนขอมูล สราง
ความเขาใจ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับผูเก่ียวของ
ไดรับทราบ 

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

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย  ระดับท่ีตองการ ๒ 

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 ๒ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

  

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
ชื่อผูตรวจสอบ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 


