
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
     ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๑๙, ๑๗๘๗,๑๘๐๘,๑๘๖๒, ๑๙๔๐,   

๑๙๕๕, ๒๐๑๗, ๒๐๓๐, ๒๐๘๗, ๒๑๔๙, ๒๑๖๖, ๒๒๓๒, ๒๒๔๘ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนัและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ     ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ ละแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ล 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์เขตนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนา
ปศุสัตว์ รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ปฏิบัติงานภายใต้        
การก ากับ แนะน า  และตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์เขตมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจ  

นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์
ของหน่วยงาน ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ช่วยศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต และการตลาดปศุสัตว์ 
ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิต

สินค้ารายชนิดสัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิต การตลาด      
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และช่วยจัดท าแผนการขับเคลื่อน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน    
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
เ พ่ือให้ เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 

๔ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และ
นโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดัน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

๕ ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลสถิติข้อมูลด้านปศุสัตว์        
และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงานหรือ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 

๖ ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
ด้ านปศุสัตว์  เ พ่ือ ฟ้ืนฟู เกษตรกรผู้ เลี้ ยงสัตว์ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการด้านการพัฒนาปศุสัตว์ บูรณาการแผนงาน/
โครงการระดับเขต และระดับจังหวัดด้านการพัฒนาปศุสัตว์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมปศุสัตว์      
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์      
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสั ตว์ และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์        
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์  เ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง       
แก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ และระบบสารสนเทศ
การปศุสัตว์  เ พ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ         
ในการด าเนินงานด้านการปศุสัตว์ก 

 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ รวบรวมข้อมูล เ พื่อ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้        

ที่เกี่ยวกับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ แก่หน่วยราชการ 
เอกชน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ      

๒ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ ยวกับจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ        
และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เ พื่อแก้ปัญหา           
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

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 ๑ 

๒. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 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 ๑ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ      ปศุสัตว์เขต 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 


