
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๘๓ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย16  
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ16

ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากดานการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว
และผลผลิตจากสัตว ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิต
จากสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวม มีความถูกตอง ครบถวน และ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
ก่ียวกับดานติดตามและประเมินผล  
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม กํากับ ดูแล เก่ียวกับการกําหนดเปาหมายจัดทํา

งบประมาณ และบริหารงานภายในกลุมท้ังดานบริหารงาน

ท่ัวไปและงานวิชาการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 

ครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตวเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ กํากับดูแล ควบคุมการดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห

คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว

ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

๔ ควบคุม และพัฒนาหองปฏิบัติการเพ่ือใหไดรับการรับรอง

หรือเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๔ พัฒนาระบบคุณภาพ จัดทํามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว เพ่ือใหเปน

หองปฏิบัติการอางอิงดานการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและ

ผลผลิตจากสัตว 

๕ ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับระบาดวิทยา อันเนื่องมาจากการ

ผลิตเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว ประมวลผล วิเคราะห และ

แปรผลการทดสอบท่ีไดนําผลดังกลาวไปใชในการปรับปรุง

การใชยาสัตว การใชสารเคมีท่ีใชปรุงแตงในเนื้อสัตวและ

ผลผลิตจากสัตว สารเคมีอ่ืนๆ สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว วิธีการเลี้ยงสัตว การผลิตอาหารสัตว การจัดการ

สุขาภิบาลการเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลและสุขอนามัย การผลิต

เนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และผลิตภัณฑสัตว  เพ่ือใหมี

คุณภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภค ไดมาตรฐานตามท่ีประเทศผู

นําเขากําหนดไว 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

   

 
 
 
 
 



   

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน ติดตาม
สถานการณความเคลื่อนไหว  และการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบดานมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของ
เนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว กําหนดเปาหมาย วางแผน
ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห ตรวจสอบและประมวลผลท่ี
ได ไปใชในการปองกัน แกไขปญหาการตกคาง การ
ปนเปอนและการปลอมปนของสิ่งไมพึงประสงค เพ่ือความ
ปลอดภัยตอผูบริโภควบรวม 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ วิเคราะห วางแผนงานเพ่ือสนับสนุนการจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตวในประเทศ เพ่ือให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศคูคา 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและบรรลุผลตามเปาหมาย  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 ๒ สนับสนุนการทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตวกับ
หองปฏิบัติการเครือขาย เพ่ือผลการตรวจวิเคราะหเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

 
 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีดานการ

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตวและ

ผลผลิตจากสัตว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

สรางเครือขาย 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ท่ี 

 
 
 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนดตําแหนงต 
ามท่ี ก.พ. กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
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 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

ระดับท่ีตองการ ๔ 

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 

 


