
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 

ต ำแหน่งเลขท่ี  ๕๓๕ 
 

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

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำในกลุ่มติดตำม
และประเมินผล กองแผนงำน เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ในทุกมิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและรูปแบบในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในมิติต่างๆ ให้มีความทันสมัย แม่นย าถูกต้อง
และรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร
ในทุกระดับ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 
 
 

๒ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการติดตามผล
การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ 
กรมปศุสัตว์ สามารถตอบสนองในเชิงนโยบายและแผน  
กลยุทธ์ในทุกมิติ โดยจัดท ารายงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ตามรูปแบบรายงานในทุกๆ มิติและกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

๓ รวบรวม วิเคราะห์เบื้องต้นในการประมวลภาพรวมข้อมูล
ประกอบการเสนอความเห็น การตอบกระทู้ถามและข้อ
หารือต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก ของสภาผู้แทนราษฎร/
คณะกรรมาธิการการเกษตรตลอดจนประมวลการเสนอ
เรื่องรายงานตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และรัฐบาล 

๔ รวบรวม วิ เคราะห์ เบื้ องต้น ในการประมวลข้ อมู ล 
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย  
กรมปศุสัตว์ ตลอดจนวิเคราะห์ระดับความส าเร็จเบื้องต้น
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) และ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมปศุสัตว์ใน
เบื้องต้น เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ สามารถน าผลการประเมินผล 
มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการแก้ปัญหาให้
เกิดการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได ้ 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวม ประสบ
ความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบและร่วมด ำเนินกำรวำง

แผนกำรท ำงำนหรือโครงกำรของกองแผนงำน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด ำ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสำนกำรท ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 ๒ ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่

บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 



    

ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ ำยทอดองค์ควำมรู  

รวมทั้งให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลงำนด้ำนนโยบำยและ
แผน เพ่ือแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำน 

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 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 
 


