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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีแผน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีวิเ
ประเภททั่วไปประเระดับชานาญงานทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน
ประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานที่มี ป ระสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาที่ค่อนข้างยาก เพื่อสนับสนุน ให้การดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และควบคุมเอกสารทางการเงินและ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
บัญชีที่ต้องใช้ความชานาญ เพื่อช่วยให้ระบบงานเป็นไป ราชการ
อย่างสะดวกและถูกต้อง
๒ ด าเนิ น การวางแผน ติ ด ตามประเมิ น ผลการท างาน
ต า ม แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น เ พื ่ อ ใ ห้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
๓ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน
๔ ติดตามและตรวจทานการจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่ ว ยงาน เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภ าพและ
ถูกต้องตามระเบียบ

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๕ ดาเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ และติดตามการเบิก
จ่ายเงิน งบประมาณ เพื่อให้การเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทา
และจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
๖ ติดตามและตรวจทานการดาเนินการเกี่ยวกับระบบ GFMIS
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ
และตรวจสอบ คัดกรองความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
และบั น ทึกข้อมูล ต่าง ๆ ในระบบการคลั งอิเล็ กทรอนิกส์
(GFMIS) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๗ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เช่ น ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในการปฏิ บั ติ ง าน
วางโครงการก าหนดหลั ก สู ต รและฝึ ก อบรม จั ด ท าคู่ มื อ
ประจ าส าหรั บ การฝึ ก อบรมและวิ ธี ใ ช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
ที่ถู ก ต้อ ง เป็ น ต้ น เพื่ อถ่ า ยทอดความรู้ ที่เ ป็ นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ใ นภาพรวมประสบ
ความสาเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการบริการ
ที่
๑

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
บัญชี และงบประมาณ ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ราชการ
บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ที่สนใจ
๒ ติ ด ต่ อ และประสานงานด้ า นงานการเงิ น และบั ญ ชี
กับ เจ้าหน้ าที่ และหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ ขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี
และแลกเปลี่ ย นความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นในงาน
๑. ความรู้เรื่องการบัญชี ระบบบัญชีและงบประมาณ
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 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 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
2299
2334
1267
2404
2420
1295
2474
2487
2499
2539
2549
2568
2595
1714
2640
2672
2685
2705, 4795, 4796
2800
2870
2921
2983
3044
4798, 2227
3184
3213
3252

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

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
3319
3344
3386
3412
3484
3538
4799
3669
3709
3743, 4802
3812
3847
3886
3898, 4803
3791
3946
1122
3988
4011
4041
4079
4102
4118
4768
4182
4204
4224
4254
4290
4322
4361

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
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
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ลาดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ตาแหน่งเลขที่
4396
2141
4435
4444
4471, 4804
4517
2193
4551
2987
4096
4591
4629
4653
4683
4699
4286
4750
590

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
รวม 82 ตาแหน่ง

