
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๒๘, ๕๒๙ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรปฏิบัติกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำน 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนและงบประมำณเบื้องต้นของกรมปศุสัตว์ 
รวมทั้งจัดท ำคู่มือกำรขอตั้งงบประมำณประจ ำปีโดยก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำตลอดจน
ประสำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและกำรจัดสรรงบประมำณกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรมปศุสัตว์  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำใน
กองแผนงำน เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้อง อีกท้ังปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
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 
 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ศึกษำ วิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผน     
กลยุทธ์ของส่วนรำชกำร หรือทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมือง เพ่ือก ำหนดแผนปฏิบัติงำน แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีตำมนโยบำย แผนงำน แผน
งบประมำณ หรือโครงกำร 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ วิเครำะห์นโยบำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน 
และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง หรือควำม
มั่นคง เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติงำน แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของแผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรม
ได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

๔ วิเครำะห์ กลั่นกรอง และจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
งบประมำณในส่วนของงบลงทุนตำมแผนงำน โครงกำร 

ตลอดจนประเด็นนโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

๕ ส ำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงำน
ด้ำนแผนงำนและงบประมำณตำมนโยบำยรัฐบำลและ
ประเด็นปัญหำทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผนงำน 
หรืองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

๖ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผน และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำง
แผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด ำ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกกลุ่มหรือ
หน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนด หนดไว้ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 
 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ 
เกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน เพ่ือแก้ปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

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

ปฏิบัติงำนและงบประมำณ 
ระดับท่ีต้องกำร ๑ 

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

ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

 
 
 
 

  



    

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

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเชำวฤทธิ์  บุญมำทิต 

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน                         
วันที่ที่ได้จัดท ำ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
ติดตำมและประเมินผล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำในกลุ่มติดตำมและประเมินผล 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 


