
 
 

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๘๐ - ๑๑๘๒  

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญในงานสูงมากดานวิชาการสัตวแพทย ในการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และ
สินคาปศุสัตว ในการดําเนินการ และแกปญหาท่ียากมากในกลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจาก
สัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว 
และสินคาปศุสัตว มีความถูกตอง ครบถวน เปนไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังมาตรฐานภายในประเทศ และ
ตางประเทศ และเพ่ือใหม่ันใจไดวาเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว มีความปลอดภัยเพียงพอ
สําหรับผูบริโภค 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ติดตามสถานการณความเคลื่ อนไหว  และการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานมาตรฐานคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว เพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานตรวจคุณภาพ
เนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว เพ่ือเฝาระวัง 
ติดตาม และแกไขปญหาการตกคาง การปนเปอนและปลอมปน
ของสิ่งไมพึงประสงค 

ตัวชี้วัดตามรอบการผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว 
เพ่ือใหไดวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน สามารถใชในการ



 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ตรวจคุณภาพไดตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และมาตรฐาน
ของประเทศคูคา 

 

๓ ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว 
และสินคาปศุสัตว เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ  

๔ พัฒนา และรักษาสถานภาพระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๕ ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีสนับสนุนการเปนหองปฏิบัติการอางอิง
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค เพ่ือใหสํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตวเปนผูนําในดานการตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว 

๖ วิเคราะห และประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว 
ผลผลิตจากสัตว และสินคาปศุสัตว เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสารตกคาง และใชขอมูลนั้น
เพ่ือสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณภาพเนื้อสัตว ผลผลิตจาก
สัตว และสินคาปศุสัตว ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานของประเทศคูคา 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานสังกัดและ
กรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดเปาหมาย และวางแผนการดําเนินงานกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ รวมกับบุคลากรกลุมงานอ่ืนภายในสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และสํานัก/กองอ่ืนๆ ภายใต
สังกัดกรมปศุสัตว และ/หรือหนวยงานราชการอ่ืนๆ เพ่ือให
การดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงาน และ/หรือ รวมทําวิจัยกับหนวยงานภายใต
สั ง กัดกรมป ศุสั ต ว  และ/หรื อ  หน ว ยง าน อ่ืนๆ  เ ช น 
มหาวิทยาลัย ในดานการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
เพ่ือเปนการบูรณาการระหวางหนวยงาน และเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนามาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว   

ตัวชี้วัดตามรอบการผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 

 
๒ ติดตอประสานงานกับผู ท่ี เ ก่ียวของ ในการดําเนินการ

โครงการวิจัย หรือโครงการฝกอบรม เพ่ือใหโครงการ
ดําเนินการไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ ประสานงานกับสมาชิกในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ 
ใหคําปรึกษา แกปญหา และจูงใจทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนใน
ระดับกอง หรือสํานัก เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว 

๔ ชี้ แจง  ให ขอ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมการ  หรือ
คณะทํางานตางๆ ท้ังในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือเปนประโยชน และเกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาแกหนวยงานราชการ 
และหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน ในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ผลผลิต
จากสัตว และสินคาปศุสัตว  รวมท้ังกฎหมาย มาตรฐานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหองปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
ถายทอดเทคโนโลยี ในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว 
ผลผลิตจากสัตว  และสินคาปศุสัตว  แกบุคลากรของ
หองปฏิบัติการภูมิภาคของกรมปศุสัตว หองปฏิบัติของ
หนวยงานเอกชน และหองปฏิบัติการของประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และถายทอดหลักการทํางาน
ท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการ
ทํางานได 

ตัวชี้วัดตามรอบการผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 

 

 

 



 
 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี 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 

 


