
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๖ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการกองคลัง16นัและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี)16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองคลัง 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว16และและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกองคลัง ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและ
คุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษในดานการเงิน การบริหารงบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ ของกรมปศุสัตว เพ่ือให
ถูกตองตามระเบียบและระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว แลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานแผนงาน 
 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน การบริหารงบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ 
ของกรมปศุสัตว ถูกตองตามระเบียบและระบบ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 
งานตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตรของสวนราชการแลวเสร็จ 
ตามเวลาท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมขนาดใหญ เพ่ือให 
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดและ 
ยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 
 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย 
และมีความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัต ิ
งานตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือ 
ใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด 
และยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 

 

ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ กําหนดกลยุทธ วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกองคลังและมอบหมาย กํากับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ใน
ดานการเงิน การคลัง การพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีความซับซอนของประเด็นปญหา  

ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตาม 

ภารกิจท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๓ ประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ี
เ ก่ียวของ โดยมีบทบาทในการชี้แนะ ให คําปรึกษา 
แกปญหา และจูงใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือบูรณาการงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๔ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ เพ่ือให ท่ี
ประชุมรับทราบขอมูลขอเท็จจริงใชประกอบการพิจารณา
ลงมติในเรื่องตางๆ ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 



   

ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ปรับปรุง หาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิต
ผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถและ 

สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

 
ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ พิจารณาวางแผนการใชทรัพยากรและการใชจายเงิน
งบประมาณของกรมท้ังหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไป
ตามเปาหมายของสวนราชการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวน
มากของกรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา เปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

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

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ 
๒. ความรูเรื่องการบัญชี ระบบบัญชีและงบประมาณ                  

ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
๔. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 

การเงิน การคลังและพัสดุ 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
 



   

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การบริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

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

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
 

๑.  สภาวะผูนํา ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒.  วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓.  การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔.  ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕.  การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๓ 

๖.  การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 


