
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี ๑๕๕, ๑๕๖ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิชำกำรเงินและบัญชีนัและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรเงินและบัญชีละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรวิ///ภชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำนและแผนง 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญสูงในด้ำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก ในกลุ่มวิเครำะห์
แผนงำนและงบประมำณ กองแผนงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภำพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมจัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำง
กำรเงิน  ทั้ ง เงินในและเงินนอกงบประมำณ เงินทุน
หมุนเวียน เ พ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้ เป็น
ฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชีของส่วน
รำชกำร 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลและรำยงำนงบประมำณของ    
กรมปศุสัตว์เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
ทันสมัย 

๓ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้
ก ำ ร จั ด ส ร ร งบประมำณตร งกั บคว ำมจ ำ เ ป็ น และ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
หน่วยงำนภำครัฐเ พ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำ
แผนงำนและงบประมำณ 

๕ ร่วมศึกษำ วิเครำะห์แผนงำน งบประมำณ แผนบูรณำกำร 
แผนพัฒนำจังหวัดและจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร  

๖ ร่ ว มศึ กษำ  วิ เ ค ร ำะห์  ปรั บแผนงบประมำณ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำร
บริหำรงบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำม
แผนงำนหรือโครงกำรของกอง และแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธ์ที่ก ำหนด  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน  โดยมีบทบำทในกำรให้
ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่ ผู้ ร่ วมงำน หรือ
หน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 



   

ง. ด้านการบริการ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำน
กำรเงินและบัญชี ในกำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณ
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร  เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้
ต่ำงๆ และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ จัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำน
กำรเงินและบัญชี ด้ำนแผนงำนและงบประมำณ เพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้
ประกอบกำร พิจำรณำก ำหนดนโยบำยแผนงำน 
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  

 
 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ก.พ. ก ำหนดำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.พ. 
ก ำหนด 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องกำรบัญชี ระบบบัญชี และงบประมำณ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๒. กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำรเก่ียวกับงำนสำรบรรณ 

กำรเงิน กำรคลัง และพัสดุ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
 

 
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑.  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

  
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

๓.  ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔.  ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
 
 
 
 
 

  



   

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน 
๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๒. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน 
๗. กำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

  
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเชำวฤทธิ์  บุญมำทิต 
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน                         

วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 
 
 


