
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๓๒๓๕ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กลุมตรวจสอบภายใน 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทวิชาการ ระดับ16เชี่ยวชาญ 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานสูงมากดานการตรวจสอบภายใน ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากมากในงานของ  
กลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว ใหมีความถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพยสิน และการบริหารดาน
อ่ืนๆ ของหนวยรับตรวจท่ีสังกัดภายใตกรมปศุสัตว รวมท้ัง
การสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริตเพ่ือดูแลใหการ
ใชงบประมาณ และทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มี
ประสทิธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ควบคุมออกแบบและประเมินความเสี่ยงของการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ของกลุมตรวจสอบภายใน กรม
ปศุสัตว ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือปองกันและ
ลดความเสี่ยงตอไป 

๓ ดําเนินการเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการของผูตรวจสอบภายในระดับ
กรม ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ตรวจสอบภาคราชการ เพ่ือใหผูตรวจสอบระดับกรม
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

๔ ถายทอดความรูแก เจาหนา ท่ีระดับรองลงมาในกลุม
ตรวจสอบภายใน และหนวยรับตรวจ กรมปศุสัตว เชน ให
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตร
และการฝกอบรม จั ด ทํา คู มือการปฏิบั ติ ง าน หรื อ 
กระบวนการ KM อ่ืนๆ เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน  หรือรวมดําเนินการวางแผนโครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน แกปญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามผล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑  ประสานการทํางานรวมกันในกลุมตรวจสอบภายใน 
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว โดย
มีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนใน
ระดับสํานักหรือกอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 



ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายในในความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรือ
อํานวยการถายทอด ฝกอบรม หรือถายทอดความรูแก
หนวยรับตรวจ หนวยงานราชการ เอกชน หรือบุคคลท่ัวไป 
เพ่ือใหผูสนใจ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ และนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว และใชประกอบการ
พิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตางๆ  

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

๑. ความรูท่ีจําเปนในงานเรื่องการตรวจสอบภายใน       ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. ความรูท่ีจําเปนในกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบภายใน 

      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. บริการท่ีด ี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๓ 



๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 
 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙



 


