
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๕๒๗ 

 
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)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนในกำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับ กำรศึกษำ
วิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ด้ำนกำรวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณในกลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณกองแผนงำน เพ่ือให้กำรปฏิบติงำนในภำพรวมของ    
กองแผนงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษำวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงภำรกิจของ
กรมปศุสัตว์  (Function) กับนโยบำยและแผนพัฒนำ
ระดับชำติ ระดับกระทรวงฯ (Agenda) ได้แก่ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๔ ปี แผนพัฒนำกำรรเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และควำมเชื่อมโยงแผนในมิติ
เชิงพ้ืนที่ (Area) ได้แก่ แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
รวมถึ ง ในมิ ติ กำ ร พัฒนำด้ ำนปศุ สั ตว์ ร ำยชนิ ดสั ต ว์ 
(Community) และกำรก ำหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจด้ำน  
ปศุสั ตว์  (Zoning) เ พ่ือให้กำรด ำ เนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ จัดท ำกรอบทิศทำงและนโยบำยของกรมปศุสัตว์  ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงนโยบำยในทุก ๆ มิติ โดย
ศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก ในมุมมองด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ควำม
มั่งคง เทคโนโลยี ภำยในประเทศ และสถำนกำรณ์ของกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียนและของประชำคมโลก ที่มี
ผลกระทบต่อกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ของประเทศ 

 

๓ ศึกษำวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำร ในกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และสรุปในภำพรวมของกรม
ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติ
ภ ำ รกิ จ  (Function) มิ ติ เ ชิ ง น โ ยบำย  (Agenda) เ ช่ น 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
รัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๔ ปี แผนพัฒนำ
กำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มิติเชิงพ้ืนที่ 
ได้แก่ แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มิติกำรพัฒนำด้ำน
ปศุสัตว์รำยชนิดสัตว์ (Community) มิติกำรก ำหนดพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจด้ำนปศุสัคว์ (Zoning)  

 

๔ ศึกษำ วิเครำะห์ งบประมำณบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ระดับกรมภำยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
และงบประมำณบูรณำกำรระหว่ ำงกรมปศุสั ตว์กั ล
หน่วยงำนระดับกรมของกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงพำณิชย์  กระทรวงต่ำงประเทศ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

๕ จัดท ำรำยละเ อียดงบประมำณเ พ่ือเตรียมเข้ำชี้แจง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำนิติ
บั ญ ญั ติ  ( คณ ะก ร ร ม ำ ธิ ก ำ ร วิ ส ำมั ญ พิ จ ำ รณ ำร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และคณะอนุ
กรรมำธิกำรฯ) 

 

๖ จัดท ำรำยละ เ อียดแผนปฏิบัติ ง ำนและแผนใช้ จ่ ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือขออนุมัติเงินประจ ำงวด
ต่อส ำนักงบประมำณ รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยปฏิบัติทั้ง
ส่วนกลำงและภูมิภำค ให้มีควำมเหมำะสมตำมศักยภำพใน
พ้ืนที ่

 

 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๗ ให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้กับหน่วยปฏิบัติในกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมปศุสัตว์ 
ให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 

 

๘ รวบรวมข้อมูลสถิติ  งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี 
ประกอบด้วย งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
บริหำรงบประมำณ 

 

๙ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

 
 
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 จูงใจทีมงำนหรือหนวยงำนอ่ืนในระดับส 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 และชี้แจงเกี่ยวกับงำนวิเครำะห
นโยบำยและแผนที่รับผิดชอบ หรือถำยทอดควำมรู้แก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ และ น ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์งำนตำมภำรกิจของส ำนัก 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
 
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 แผนปฏิบัติกำร

และงบประมำณ  
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 

๒. กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
 

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑.  ทักษะกำรค ำนวณ 
๒.  ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล 

  
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 

๓.  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
๔.  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  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 
 


