
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  ๑๕๙ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการพัสดุ  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการพัสดุ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลังและแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มพัสดุ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลังและและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากด้านการพัสดุ ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาที่ยากมากในกองคลัง เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย มติ ครม. และการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ บริหารการด าเนินการด้านการพัสดุ เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของ
กรมปศุสัตว์ แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ พิจารณาและตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      
ของหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การพัสดุและที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้ก าหนดไว้ บรรลุตามวัตถุประสงของการใช้งาน 

๓ พิจารณาและควบคุมการจัดท าบัญชีพัสดุ  การจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS ของ
หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งหมด เพ่ือให้การจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องเป็นไปตามหลักฐาน 

 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ พิจารณาและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือให้อยู่  
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนด้านการจัดหาพัสดุ มอบหมายงาน แก้ปัญหา     
ในการปฏิบัติ ง าน และติดตามประเมินผล  เ พ่ือให้         
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ วางแผนการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่ระเบียบได้ก าหนดไว้มอบหมายงาน 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ ให้ค าปรึกษา 
แก้ปัญหา และจูงใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

 ให้ ค า แนะน า  ตอบปัญหาและชี้ แ จ ง เ กี่ ย ว กั บ ง าน          
ด้านการพัสดุที่รับผิดชอบในระดับที่ยากมากให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 



   

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎระเบียบพัสดุ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเก่ียวกับงานสารบรรณ 

การเงินการคลังและพัสดุ 
 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 

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

  

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

ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๓ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 
ระดับท่ีต้องการ ๔ 
 

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

 
ส่วนที่  ๖ การลงนาม 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ นางเย็นจิต ทองยงค์ 
                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 


