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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของกองคลัง กรมปศุสัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริหารงานบุคคล
ของกองคลัง 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของกองคลัง 

1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ 
งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล 
และกฎหมายห รือกฎระ เ บียบ ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มการเงิน 
 

1) ศึกษา  วิ เคราะห์การปฏิบั ติงานด้าน
การ เ งิน ใ ห้ เ ป็น ไปตามระ เ บียบ ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2) ควบคุม กํากับ ดูแล การรับ จ่ายเงิน ทั้ง
เงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เงินนอก
งบประมาณ เงินโครงการต่างๆ และควบคุม 
กํากับ เงินทดรองราชการ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
4) ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ดําเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา บําเหน็จบํานาญ ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ และการหักหนี้บุคคลที่สาม 
  

2. งานการเงิน ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ 
จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 
เงินนอกงบประมาณ เงินโครงการต่างๆ และ 
เงินทดรองราชการ ดําเนินการตามโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา บําเหน็จ
บํานาญ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ
การหักหนี้บุคคลที่สาม 
 

กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับ-จ่ายเงิน การบริหารเงินสดภาครัฐ 
ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ระบบ
ค่าตอบแทนต่างๆ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

3. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
คลัง 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการปรับปรุง
ระบบและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ 
2) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบ
บริหารงานคลัง เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบบริหารงานคลัง รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และการ
พัสดุ 

3. งานพัฒนาระบบงานคลัง ปรับปรุง
ระบบและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ การ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย และระเบียบบริหารงานคลัง 

4. กลุ่มบัญชี 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับระบบ
สินทรัพย์ถาวร ระบบรับและนําส่งรายได้ 
ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท 
และการจัดทําบัญชีเงินงบประมาณ การ
ตรวจสอบบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน 
ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3) วิเคราะห์และจัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิต 

4. งานบัญชี  ปฏิบั ติงานเ กี่ยวกับระบบ
สินทรัพย์ถาวร ระบบรับและนําส่งรายได้ 
ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท 
และการจัดทําบัญชีเงินงบประมาณและบัญชี
ต้นทุนผลผลิต การตรวจสอบบัญชี การจัดทํา
รายงานทางการเงิน ตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
 

กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชีภาครัฐ  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

5. กลุ่มงบประมาณ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2) ควบคุม  กํา กับ  ดูแล  การใช้จ่ ายเ งิน

5. งานงบประมาณ ดําเนินการบริหารการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบงบประมาณ
ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จัดทําประมาณ

กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงบประมาณภาครัฐ  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

งบประมาณ ในระบบงบประมาณตามระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการขอกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและเงินงบประมาณเบิก
แทนกัน 
3 )  จัดทํ าประมาณการรายไ ด้ประจํ า ปี
งบประมาณ 
4) พิจารณาตรวจสอบและจัดทําแผนการใช้
จ่ายเ งินและเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
5) พิจารณาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําขั้นต่ํา 
6) จัดทําข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินของกรม  
ปศุสัตว์ เสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

การรายได้ คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
จัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน การขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
รวมทั้งตรวจสอบและและเร่งรัดติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 
 

6. กลุ่มพัสดุ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารพัสดุ
ให้เป็นไปตามการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) และ
ระเบียบต่างๆ ที่ เ กี่ยวข้องของหน่วยงาน
ส่ วนกลา งทั้ ง เ งิ น งบประมาณ  เ งิ นทุ น
หมุนเวียน และเงินนอกงบประมาณ  
2) ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์การ
จัดทําสัญญา และการบริหารสัญญา 

6. งานพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
พัสดุทั้งเงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 
และ เ งิ นนอก งบประม าณ  ด้ ว ย ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) รวมทั้งงาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
ส่วนกลาง  และจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ของ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารทรัพย์สนิ
การบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

3) ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทําทะเบียน
สินทรัพย์ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
4) บริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะของ
ส่วนกลาง 

7. กลุ่มเงินทุนหมนุเวียน
และเงินนอกงบประมาณ 

1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับระบบรับและ
นําส่งรายได้ ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชี
แยกประเภท และการจัดทําบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ การ
ตรวจสอบบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน 
ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
3) ตรวจสอบ วิเคราะห์การจัดทําประมาณ
การรายได้ ประมาณการรายจ่าย ควบคุมการ
ใช้จ่าย การเบิกจ่าย ตรวจสอบควบคุมวัสดุคง
คลัง และดําเนินการตัวชี้วัดด้านการเงินของ
เงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ 
 

7. งานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอก
งบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบรับและ
นําส่งรายได้ ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชี
แยกประเภท และการจัดทําบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ การ
ตรวจสอบบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน 
ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชีภาครัฐ  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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