
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๒๑๓๙ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนนัและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำน 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและและแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)           
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหนำ ซ่ึงตองก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูรวมปฏิบัติงำน โดยใช
ควำมรู ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก  ดำนวิเครำะหนโยบำยและแผน ในกอง
แผนงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีไดรับมอบหมำย  
  
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ำกับดูแล วิเครำะห์ วิจัย และใหค ำปรึกษำ เกี่ยวกับนโยบำย
ของรัฐบำลและสถำนกำรณเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม 
ทั้งในและตำงประเทศ เพ่ือวำงแผนประกอบกำรก ำหนด
นโยบำยและเปำหมำยของสวนรำชกำร หรือนโยบำย 
แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง       
กำรบริหำร หรือควำมมั่นคงสอดคล้องตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ก ำกับดูแล วิเครำะหภำรกิจหลักและแผนยุทธศำสตร์ แผน 
กลยุทธของสวนรำชกำร รวมจัดท ำแผนงำน แผนงบประมำณ 
หรือโครงกำรของสวนรำชกำร หรือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง  เพ่ือวำงแผนก ำหนดแผนงำน 
แผนงบประมำณ  หรือโครงกำร ใหบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ก ำกับดูแล วิเครำะหนโยบำยของสวนรำชกำร หรือนโยบำย 
แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง หรือ
ควำมมั่นคง เพ่ือจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร  
หรือกิจกรรมไดตำมวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  

๔ ก ำกับดูแล วิเครำะห์ วิจัย คนควำทำงวิชำกำร และพัฒนำ
ระบบขอมูล เพ่ือก ำหนดนโยบำย แผนงำน   โครงกำรของ   
สวนรำชกำร  รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบ
รำยงำนมำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน 

๕ ก ำกับดูแล วิเครำะหประเด็นปญหำเกี่ยวกับนโยบำยและแผน 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แผนงำน หรือ
โครงกำร เพ่ือปรับปรุงแผนงำนให มีคุณภำพดียิ่งขึ้นและ     
เปนแนวทำงพัฒนำปรับปรุงกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ในครั้งตอไป 

๖ ก ำกับดูแล กำรจัดท ำรำยละเอียดงบประมำณเพ่ือเตรียมเข้ำ
ชี้แจงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ (คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
และคณะอนุกรรมำธิกำรฯ) 
 

๗ ก ำกับดูแล กำรจัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติงำนและแผนใช้
จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือขออนุมัติเงินประจ ำ
งวดต่อส ำนักงบประมำณ รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยปฏิบัติทั้ง
ส่วนกลำงและภูมิภำค ให้มีควำมเหมำะสมตำมศักยภำพใน
พ้ืนที ่

๘ ให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้กับหน่วยปฏิบัติในกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมปศุสัตว์
ให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 

๙ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวม ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 
 
 



    

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนหรือรวมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของ
หน่วยงำนระดับส ำนักหรือกอง มอบหมำยงำน แกปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนรวมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำร
ชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหนวยงำนอ่ืนในระดับส ำนักหรือ
กอง เพ่ือใหเกิดควำมรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ชี้แจง ให ข อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนตำง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนและควำมรวมมือใน
กำรด ำเนินงำนรวมกัน แจงและให้รำยอในกำรด ำเนินงำน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหค ำแนะน ำ ตอบปญหำ และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงำน 
วิ เครำะห นโยบำยและแผนในระดับที่ยำกมำก หรือ
อ ำนวยกำรถำยทอดฝกอบรมหรือถำยทอดควำมรูแก หนวย
งำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือใหผูที่สนใจ
ไดทรำบขอมูล ควำมรูตำงๆ และน ำไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดงำนตำมภำรกิจของส ำนัก 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ฝกอบรม และใหค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก    
เจำหนำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือใหสำมำรถปฏิบัติหนำที่ได 
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

๓ ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือชวยในกำรประชำสัมพันธ ขอมูลส ำหรับผูที่สนใจ  

๔ เผยแพรและสงเสริมใหสำธำรณะเขำใจและทัศนคติท่ีดี     
ตอกำรท ำงำนและรวมมือกับสวนรำชกำร เพื่อใหกำรจัดท ำ
แผนงำน โครงกำร และยุทธศำสตรชำติ เปนไปตำมวัตถุ
ประสงคที ่ก ำหนดไว  



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที ่ก.พ. ก ำหนดตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนกำรปฏิบัติกำรและงบประมำณ  ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๒. กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 

 
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑.  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

  
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 

๓.  ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
๔.  ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
 
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน 

  

๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๒. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน 
๗. กำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๔ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๔ 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 

  
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเชำวฤทธิ์  บุญมำทิต 
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน                         

วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 
 


