แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกรมปศุสัตว์
ตาแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

เจ้าพนักงานธุรการแผน
เจ้าพนักงานธุรการวิเ
ประเภททั่วไปประเระดับชานาญงานทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน
ประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ วางแผนการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ราชการ
๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึก
ข้อมูล และงานบริ การทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงานได้ผ ล
ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓ จัดทาแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจาปี
การขออนุมัติให้ความเห็น ชอบในการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
เพื่ อ ให้ มี อุ ป กรณ์ ไ ว้ ใ ช้ ง านที่ มี คุ ณ ภาพและอยู่ ใ นสภาพ
พร้อมใช้งาน

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๔ ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์
พัสดุสานักงาน ควบคุมยานพาหนะ การใช้รถยนต์ราชการ
การจัดทาทะเบียน/ควบคุมการใช้น้ามันหล่อเชื้อเพลิงและ
หล่ อ ลื่ น การตรวจสอบพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค งเหลื อ ประจ าปี
ตล อด จน ดู แ ลอ าค าร สถ าน ที่ เพื่ อค ว บ คุ ม กา รใ ช้
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุที่กาหนดไว้
๕ จัดเตรียมการประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่าง ๆ
โดยต้องมีการเตรียมเอกสารการนาเสนอ การจดบันทึก
ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ เพื่อให้การประชุม หรือ
งานพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
๖ จั ด ทารายงานผลการปฏิบั ติง านของส านั กงาน เพื่อ ให้ มี
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูล
ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ดาเนินการต่าง ๆ
๗ จัดทา และเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนประวัติ หลักฐาน
เกี่ยวกับบุคลากรของสานักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการค้นหาและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ใ นภาพรวมประสบ
ความสาเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอก ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
หน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ราชการ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒ บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา บุ ค คล หรื อ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ สนั บ สนุ น งานต่ า ง ๆ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กาหนดไว้

ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นในงาน
๑. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การคลังและพัสดุ

ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๑

ทักษะที่จาเป็นในงาน
๑. ทักษะการคานวณ
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑

สมรรถนะหลักที่จาเป็นในงาน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน
๗. การทางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑
ระดับที่ต้องการ ๑

ส่วนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ปศุสัตว์จังหวัด
วันที่ที่ได้จัดทา 19 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตาแหน่งเลขที่
2298
2333
2379
2403
2419
2435
2473
2498
2538
2548
2567
2594
2619
2671
2684
2704, 2706, 4794
2799
2869
2920
2982
3043
3108
3183
3212
3251
3318
3343

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ลาดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ตาแหน่งเลขที่
3385
3411
3483
3537
3616
3668, 4800
3708
3742
3811
3846
3867
3897
3922
3945
3967
3987
4010
4040
4078
4101
4117
4151
4181
4203
4223
4253
4289
4321
4395
4425
4434

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ตาแหน่งเลขที่
4470, 4472
4516
4539
4550
4566
4580
4590
4628
4652
4698
4749
884

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
รวม ๗4 ตาแหน่ง

