
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๕๒๘, ๕๒๙ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนนัและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรวิ///ภชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำนและแผนง 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและและแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์  โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูง ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนงบประมำณ จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย และเป้ำหมำย
ของส่วนรำชกำร ในกำรด ำเนินกำรหรือแก้ปัญหำที่ยำกในกองแผนงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วนพืและมีประสิทธิภำพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และให้ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับนโยบำย
ของรัฐบำลและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม
ทั้งในและต่ำงประเทศ  เพ่ือวำงแผนประกอบกำรก ำหนด
นโยบำยและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย 

แผนงำน  และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำร
บริหำร หรือควำมมั่นคงสอดคล้องตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏบัติ
รำชกำร  

 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่ำงๆ 

๒  ศึกษำวิเครำะห์ภำรกิจหลักและแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
ของส่วนรำชกำร หรือทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 

กำรเมือง เพ่ือวำงแผนจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
นโยบำย แผนงำน แผนงบประมำณ หรือโครงกำรให้บรรลุ
ภำรกิจที่ก ำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  รแบบระแล้ว
เสร็จตำวลำที่ก ำหนดไว้ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓  ประมวลและวิเครำะห์นโยบำยของส่วนรำชกำร หรือ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ 

สังคม กำรเมือง หรือควำมมั่นคง เพ่ือจัดสรรงบประมำณ
ของแผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

๔ ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร และพัฒนำระบบ
ข้อมูล  เพ่ือช่วยก ำหนดกำรจัดสรรงบประมำณ ตำม
ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนงำน โครงกำรของส่วนรำชกำรร 

๕ วิเครำะห์ กลั่นกรอง และจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำร 
จัดสรรงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

ตลอดจนประเด็นยุทธศำสตร์ นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งปรมตัวอย่ำง 

๖ ติดตำมประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณ  กำรบริหำร
จัดกำร และกำรปฏิบัติกำรขององค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
ในทุกระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงำน
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ 
นโยบำยที่ก ำหนด  

๗  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผน และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 

 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนในกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์ 
แผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับส ำนักหรือกอง 

และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด แผนกำร
ท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนิหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏบัติ
รำชกำร  
 

 
 
 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็น
และค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในกลุ่มวิเครำะห์แผนงำน
และงบประมำณหรือหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด ระสำนงำนท ำงำนร่วมกัในและ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏบัติ
รำชกำร  

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในกลุ่ม
วิ เครำะห์แผนงำนและงบประมำณหรือบุคคลหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำม
ร่วมมือในจัดสรรงบประมำณ บริหำรงบประมำณตำมที่
ได้รับมอบหมำย แจงและให้รำยอในกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำน
จัดสรรงบประมำณ บริหำรงบประมำณในระดับที่ซับซ้อน 

หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ 
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏบัติ
รำชกำร  

 

๒ ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบฐำนข้อมูลในกำรจัดสรรงบประมำณ บริหำร
งบประมำณ เพ่ือช่วยในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำหรับ
หน่วยงำนรำชกำร ผู้บริหำร และผู้ที่สนใจ 

๓ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงำนจัดสรรงบประมำณ บริหำร
งบประมำณของส่วนรำชกำร เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 
 
 
 
 
 
 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที ่ก.พ. ก ำหนดตำมคุณ 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนกำร

ปฏิบัติกำรและงบประมำณ  
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 

๒. กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
 
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑.  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

  
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 

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

  

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

ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
 

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

  
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเชำวฤทธิ์  บุญมำทิต 
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน                         

วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 


