
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๑๖, ๑๗๘๔, ๑๘๖๐,  

๑๙๓๔, ๒๐๑๕, ๒๐๘๕, ๒๑๔๔, ๒๒๓๑, ๒๒๗๖ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ      ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ ๑และแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตละและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์และความช านาญในงานสูงมาก  
 ในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ            
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขต            
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและแผนยุทธศาสตร์      
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์  เ พ่ือให้ เกิด    
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ศักยภาพการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต และ
การตลาดปศุสัตว์ ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ

การผลิตสินค้ารายชนิดสัตว์  รวมทั้ งต้นทุนการผลิต 
การตลาดในพ้ืนที่ ที่ รับผิดชอบ และจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์       
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์      
ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  

๔ ควบคุม และวางแผนการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ทางด้ านปศุสัตว์  และประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศ        
การปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงสถิติ   
ที่ถูกต้องครบถ้วน และสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์และการด าเนินงานต่างๆได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที่ก าหนด 

๕ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา เสนอแนะทิศทาง การจัดท าแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล  และแผน พัฒนาบุคลากร           
ในเขตพ้ืนที่  เ พ่ือให้ เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมปศุสัตว์  

๖ ก ากับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
และ ฟ้ืน ฟู เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ           
จากภัยพิบัติ 

๗ วิ เคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ ยวกับนโยบายและแผน        
เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทาง
พัฒนาปรับปรุ งการก าหนดนโยบายและแผนงาน           
ในครั้งต่อไป รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการด้านการพัฒนาปศุสัตว์ บูรณาการแผนงาน/
โครงการระดับเขตและระดับจังหวัดด้านการพัฒนาปศุสัตว์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมปศุสัตว์ 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ในการปฏิบัติ งานให้ เป็นไป         
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้ แจง ให้ ข้ อคิด เห็น ในที่ ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่ าง  ๆ  เกี่ ย วกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์           
ด้านการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันด้านการปศุสัตว์ 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์  และระบบสารสนเทศ     
การปศุสัตว์ หรืออ านวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
แก่หน่วยราชการ เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป 
เ พ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเกษตรกร
หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ปศุสัตว์  และก าหนดแนวทางการประยุกต์ ใช้ระบบ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ      
ที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

 

๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน
และกรมปศุสัตว์บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

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

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

ระดับท่ีต้องการ ๓ 

๒. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 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. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๖. ความใฝุรู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๔ 

 
 



    

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 

 

 


