
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 

ต ำแหน่งเลขท่ี  ๕๓๔ 
 

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

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญในงำนสูงมำก ด้ำนกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน ในกำรด ำเนินกำรและแก้ปัญหำที่ยำกมำกใน
กลุ่มติดตำมแฃะประเมินผล กองแผนงำน เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ในทุกมิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และรูปแบบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในมิติต่างๆ ให้มีความทันสมัย แม่นย าถูกต้องและรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในทุกระดับ 
 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์ 
สามารถตอบสนองในเชิงนโยบายและแผนกลยุทธ์ในทุก
มิติ โดยตรวจสอบการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบรายงานในทุกๆ มิติ
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๓ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการประมวลภาพรวมข้อมูล
ประกอบการเสนอความเห็น การตอบกระทู้ถามและ   
ข้อหารือต่ า งๆ  ของหน่ วยงานภายนอก ของสภา
ผู้แทนราษฎร/คณะกรรมาธิการการเกษตรตลอดจน



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
พิจารณากลั่นกรองการเสนอเรื่องรายงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของกรม
ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล 

๔ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกรมปศุสัตว์ ตลอดจนวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) และประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของกรมปศุสัตว์เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ 
และประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
สามารถน าผลการประเมินผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภารกิจของกรม
ปศุสัตว์ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้  

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวม ประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกับผูรวมปฏิบัติงำน

และส ำนัก/กอง ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมแผนงำน/โครงกำร ในแผนแม่บทฯ แผน
ยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์รำยชนิดสัตว์ แผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกับผูรวมปฏิบัติงำน
และส ำนัก/กอง ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ ได้ รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือให้ผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิง
นโยบำยทุกมิติและเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/

โครงกำร ตำมแผนแม่บทฯ แผนยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์   
รำยชนิดสัตว์ แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี โดยมีบทบำทในกำรให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำกับ     
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส ำนัก/กอง และคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนงำน/โครงกำร ที่ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี โดยมีบทบำทในกำรให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำกับ
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส ำนัก/กอง และคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓ ประสำนงำนกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ ในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน โดยมีบทบำทในกำรให้ข้อคิดเห็นหรือ
ค ำแนะน ำกับผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส ำนัก/กอง และคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ใหค ำแนะน ำ ตอบปญหำ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำน

ด้ำนวิเครำะหนโยบำยและแผน ในระดับที่ยำกมำก หรือ
อ ำนวยกำรถำยทอดฝกอบรมหรือถำยทอดควำมรูแกหนวย
งำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือใหผูที่สนใจ
ไดทรำบขอมูล ควำมรูตำงๆ และน ำไปใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลใหเกิดประโยชนสูงสุดงำนตำมภำรกิจของส ำนัก 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 
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   

แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ  
ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 

๒. กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
 

ระดับท่ีต้องกำร  ๓ 
 



    

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

  
 
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
ระดับท่ีต้องกำร  ๒ 
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 

 


