
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๓๐ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำน 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงด้ำนกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน ในกำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกในกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ กองแผนงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในภำพรวม
ของกลุ่มมีควำมถูกต้องและเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนบรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ และภำรกิจของกรมปศุสัตว์ ในทุกมิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ำกับและศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีควำมส ำคัญในทุกมิติ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ 
๒๐ ปี  นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  แผนพัฒนำกำรเกษตร ( Agenda )แผนพัฒนำ
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ( Area) แผนยุทธศำสตร์รำยชนิด
สัตว์ ( Community ) เพ่ือหำควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของกรมปศุสั ตว์  
( Function ) 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ศึกษำ ควบคุมและวำงแผนวิเครำะห์แผนบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนระดับกรมภำยใต้สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  และแผนบูรณำกำรระหว่ำงกรมปศุสัตว์กับ
หน่วยงำนภำยนอกกระทรวงฯ เพ่ือหำควำมสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกรมปศุสัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ควบคุมและจัดท ำแผนแม่บทด้ำนกำรปศุสัตว์ ไทย      
แผนยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์  แผนปฏิบัติ ร ำชกำร        
และนโยบำยของผู้บริหำร เ พ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำง      
ในกำรพัฒนำงำนด้ำนปศุสัตว์ของประเทศทั้งในระยะยำว 
ระยะกลำงและประจ ำปี 

๔ ควบคุม ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลสถิติที่ เกี่ยวข้องและ       
มีควำมส ำคัญ ด้ำนปศุสัตว์ของประเทศ เช่น ปริมำณ     
กำรผลิต  ปริมำณกำรบริโภค กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก  
อั ต ร ำ ก ำ ร บ ริ โ ภ ค  ร ำ ค ำ สิ น ค้ ำ  ต้ นทุ น ก ำ รผ ลิ ต             
ทั้งภำยในประเทศและของโลก เพ่ือวิเครำะห์ศักยภำพ
และแนวโน้มทิศทำงในกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ของประเทศ 

๕ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวม ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรของ
กอง และมอบหมำยงำนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในหน่วยงำน โดยมีบทบำทใน
กำรชี้แนะ จูงใจผู้ร่วมงำนหรือหน่วยงำนอื่นเพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 
 
 
 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน
หรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 



   

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำย
และยุทธศำสตร์ กำรจัดท ำแผนแม่บทฯ แผนยุทธศำสตร์
กรมฯลฯ และกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับที่
ซับซ้อนแก่ผู้ร่วมงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชนหรือ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล มีควำมรู้
และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ก.พ. ก ำหนด 
 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำนโยบำยยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร

และงบประมำณ  
ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

๒.  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
 
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๑.  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
๓.  ทักษะกำรค ำนวณ 

 
ระดับท่ีต้องกำร ๒  
ระดับท่ีต้องกำร ๒  
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 
 


