
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๘ – ๑๑, ๓๒๓๕ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
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
ความชํานาญสูงดานการตรวจสอบภายใน ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากในงานของกลุมตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว ใหมีความถูกตองตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก.ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และ
เอกสารตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เ พ่ือใหการ
ตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตอง และไดผลตรงกับหลักฐาน
ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพยสิน และการ
บริหารดานอ่ืนๆ ของหนวยรับตรวจ ท่ีสังกัดภายใตกรม   
ปศุสัตว รวมท้ังการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริต 
เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณ และทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 
 
 

 

 



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ออกแบบและประเมินความเก่ียวของของการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ของกลุมตรวจสอบภายใน ใหเปนไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง
ตอไป 

 

๔ จัดทํากระดาษทําการ และรายงานผลการตรวจสอบของ
หนวยรับตรวจ เพ่ือเสนอขอตรวจพบและขอเสนอแนะให
หนวยรับตรวจ และอธิบดีกรมปศุสัตวทราบผลการ
ดําเนินงาน 

 

๕ ถายทอดความรูแก เจาหนา ท่ีระดับรองลงมาในกลุม
ตรวจสอบภายใน และหนวยรับตรวจ เชน ใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและการ
ฝกอบรม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือกระบวนการ KM 
อ่ืนๆ เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวม ประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 

ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง
และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑  ประสานการทํางานรวมกันในกลุมตรวจสอบภายใน 
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว โดย
มีบทบาทใหความเห็น และคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการราชการ 



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน 
บุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความรวมมือใน
การดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายในท่ีตนรับผิดชอบในระดับเบื้องตน แกหนวยรับตรวจ 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือบุคคลท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจ ได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการราชการ 

๒ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล 
หรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให
สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของกรม   ปศุสัตว และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

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

๑. ความรูท่ีจําเปนในงานเรื่องการตรวจสอบภายใน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูท่ีจําเปนในกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบภายใน 

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 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 
 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 

 


