
 

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๖ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กลุมตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมตรวจสอบภายในท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายใน ในการตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและ 
ซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวางตอกรมปศุสัตว เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว       
ใหมีความถูกตองตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิ เคราะห เสนอแนะ และกําหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงิน พัสดุ ทรัพยสิน และการบริหารดานอ่ืนๆ ของกรม
ปศุสัตว รวมท้ังการสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการ
รองเรียนการทุจริต ในฐานะผูตรวจสอบภายในระดับกรม 
เพ่ือดูแลการใชจายงบประมาณ และทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย กําหนดแนวทางการออกแบบ และ
ประเมินความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ของหนวยตรวจสอบภายใน ให เปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเ งินแผนดิน ว าด วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติ เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงตอไป 



 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ เสนอแนะ ขอควรปรับปรุง และแนวทางการแกปญหาตางๆ 
เก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือประกอบการพิจารณา
นโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางการปฏิบัติของกรม
ปศุสัตว 

 

๔ ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญ
ทางงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ใหแกหนวยรับตรวจ 
เจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ 

 

๕ เปนวิทยากรในการฝกอบรม และถายทอดความรูใหแก
ผูตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน หนวยงาน
ตางๆ เจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับวิธีการปรับปรุง
การปฏิบัติ งาน และการแก ไขปญหาตางๆ ด านการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง และดําเนิน
ไปอยางราบรื่น 

 

๖ เ ป น ผู แ ท น ก ร ม ป ศุ สั ต ว ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น  ร ว ม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู กับ
หนวยงานทางวิชาการดานการตรวจสอบภายใน 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวน
ราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ  ปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑  ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือ
องคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชน
และความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาท่ีสําคัญในงาน
ตรวจสอบภายในหรืออํานวยการถายทอด ฝกอบรม หรือถายทอด
ความรู แกหนวยรับตรวจ หนวยงานราชการ เอกชน หรือบุคคล
ท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ และนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๒ กํากับดูแลการจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ
งานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
กรมปศุสัตว และใชประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูท่ีจําเปนในงานเรื่องการตรวจสอบภายใน       ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. ความรูท่ีจําเปนในกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบภายใน 

      ระดับท่ีตองการ ๓ 
 
 

 
 
 

  



 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 

๑. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการจัดการขอมูล ระดับท่ีตองการ ๒ 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒ การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะบริหารจัดการ  

๑. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 
 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

 
ชือ่ผูตรวจสอบ นายอยุทธ หรินทรานนท 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 

 
 


