
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๑ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน16   
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  กลุมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากดานวิเคราะหนโยบายและแผน ในการ
ตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายของ
รัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท้ังใน
และตางประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย 
และเปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธขององคกร 
หรือทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไวและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

๓ ประมวลและวิเคราะหนโยบายขององคกร หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

๔ ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบ
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือชวย
กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการขององคกร 

๕ วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน 
โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการตางๆ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

๖ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติการขององคกรภาครัฐในทุกระดับพ้ืนท่ี 
รวมท้ังแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนด 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
 

๑ 
 

วางแผนรวมกับหนวยงานภายในหรือภายนอกองคกรใน
การดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

 

๒ 
 

วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ และแกปญหาการ
ปฏิบั ติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
 

๑ 
 

ประสานงานทํางานรวมกันของบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกกลุมงานหรือหนวยงานภายในองคกร เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ 
 

ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกบุคลากรภายในกลุมงานหรือ
หนวยงานภายในและภายนอกองคกรในงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงาน
วิเคราะหนโยบายและแผนในระดับท่ีซับซอน หรือ
อํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูรับบริการได
ทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ กําหนดแนวทางการจัดทําระบบงาน ระบบฐานขอมูล และ
ประมวลผลขอมูลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือชวยในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล 
และใหความรูสําหรับผูรับบริการตางๆ 

 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
และงบประมาณ 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   
๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 
๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๓ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
 
 
 
 



    

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห  ระดับท่ีตองการ ๓ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 


