
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๕๓๕ 

 

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  กลุ่มติดตำมและประเมินผล 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูง ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ในกำรด ำเนินกำรหรือแก้ไขปัญหำที่ยำกในกลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล กองแผนงำน เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ ในทุกมิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ

รูปแบบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในมิติ
ต่ำงๆ ให้มีควำมทันสมัย แม่นย ำถูกต้องและรวดเร็ว 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรในทุกระดับ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของกรมปศุสัตว์ สำมำรถ
ตอบสนองในเชิงนโยบำยและแผนกลยุทธ์ในทุกมิติ โดย
ประมวลภำพรวมส ำหรับจัดท ำรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมรูปแบบรำยงำนในทุกๆ มิติและ
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ศึกษำ วิ เครำะห์  วิ จั ย กำรประมวลภำพรวมข้อมูล

ประกอบกำรเสนอควำมเห็น กำรตอบกระทู้ถำมและข้อ
หำรือต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอกของสภำผู้แทนรำษฎร/
คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรตลอดจนพิจำรณำกลั่นกรอง
กำรเสนอเรื่องรำยงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และรัฐบำล 

 

๔ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงำน/
โครงกำรที่ส ำคัญ โครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยของรัฐบำล 
และนโยบำยกรมปศุสัตว์  ตลอดจนวิ เครำะห์ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(PART) และประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของ
กรมปศุสัตว์เพ่ือให้ทรำบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพควำม
คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ สำมำรถน ำผลกำรประเมินผลมำ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรแก้ปัญหำให้เกิด
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ภำรกิจของกรมปศุสัตว์ สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได ้ 

 

๕ ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวม ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำม

แผนงำนหรือโครงกำรของกอง และแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 



    

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนงำน/โครงกำร โดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและ
ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่ผูรวมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 

 

๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในหน่วยงำน
หรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

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

ติดตำมประเมินผลงำนตำมแผนงำนด้ำนวิเครำะหนโยบำย
และแผน ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝก 
อบรมหรือถำยทอดควำมรูแกหนวยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือใหผูที่สนใจไดทรำบขอมูล ควำมรูตำงๆ 
และน ำไปใช ให เกิดประโยชน สูงสุดตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
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 นายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน                         

วันที่ที่ได้จัดท า ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 


