
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๒๘,  ๑๒๙ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลังและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลังและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญสูงด้านพัฒนาระบบงานคลัง ในการด าเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในกองคลัง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบการคลัง เพ่ือวางแผน 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วางระบบ ร่างระเบียบและแนวทาง    
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ จัดท าแผนปฏิบัติงานของกองคลัง เ พ่ือเป็นแนวทาง        
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ วางแผน
ออกแบบระบบการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์บนระบบเน็ต
เวิร์ก (LAN)  ควบคุม จัดการการใช้คอมพิวเตอร์และ
ทรัพยากรร่วมกันบนระบบเน็ตเวิร์ก (LAN) ดูแลความ
ปลอดภัยของข้อมูลคลังบนระบบ LAN 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ด าเนินการด้านการจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาของกองคลัง 
และประเมินผล เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี
ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการจัดประชุมฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

 

๕ ด าเนินการด้านการเปิดหน่วยเบิกจ่าย และเพ่ิมศูนย์ต้นทุน
ในระบบ GFMIS  ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานกับกรมบัญชีกลางด้านงานคลัง และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการขอท าความตกลง เพ่ือปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบ หรือยกเว้นการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง        
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



   

ง. ด้านการบริการ 
 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค าแนะน า ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ให้แก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือบริการ หรือระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  เ พ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ  

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก.พ. ก าหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการบัญชี ระบบบัญชีและงบประมาณ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 

การเงินการคลังและพัสดุ 
 

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. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การมองภาพองค์รวม ระดับท่ีต้องการ ๒ 

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ นางเย็นจิต ทองยงค์ 
                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 


