
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๐๗ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานธุรการนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลังและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลังและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา      
โดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูงด้านการบริหารงานทั่วไป ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา      
ที่ค่อนข้างยากมากในกองคลัง เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด
และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย     
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการงบประมาณ   
(งบบริหาร) ของกอง และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ มอบหมายงาน ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการทั่วไป เพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๓ ควบคุมจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ งานสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ด าเนินการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร 
ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหา และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

๕ ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และรวบรวมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในหน่วยงาน และการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการและค่าตอบแทนของลูกจ้างประจ าและ
พนักงานราชการ 

๖ เสนอแนะแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานธุรการของกอง เ พ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
สนับสนุนภารกิจหลักของฝ่ายบริหารทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗ อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการ
ประชุมและจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการก ากับดูแล 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เ พ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



   

ค. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ ค า แนะน า  ตอบปัญหาและชี้ แ จ ง เ กี่ ย ว กั บ ง าน          
ด้านบริหารงานทั่วไปที่มีความซับซ้อน ให้แก่ เจ้าหน้าที่      
ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก    
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือ        
ในการบริหารงานทั่วไป 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. 
ก าหนด 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎระเบียบราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ            

การเงิน การคลังและพัสดุ 
ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
ทักษะที่จ าเป็นในงาน 

  

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 

  

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การบริการที่ดี ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับท่ีต้องการ ๒ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 



   

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

  
ส่วนที่  ๖การลงนาม 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ นางเย็นจิต ทองยงค์ 
                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 


