
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสตัว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๓๖  

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนและนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรระดับวิ ระดับชำกำร ระดับฏิ
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองแผนงำนและแผนง   
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มพัฒนำวิชำกำร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหนำงำน ซึ่งตองก ำกับ  แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูรวมปฏิบัติงำน 
โดยใชควำมรู ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ และควำมช ำนำญงำนสูงด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนเกี่ยวกับ 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์งำนวิจัยและวิชำกำรของกรมปศุสัตว์ ในกำรตัดสินใจและแกปญหำที่ยำกในกลุ่ม
พัฒนำวิชำกำร กองแผนงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนพืและมีประสิทธิภำพ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ก ำกับและศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประมวลนโยบำยของ
รัฐบำลและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยและวิชำกำร
ของกรมฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย และเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ 

สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคง ถูกต้องร็จหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

๒ ควบคุม และวำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์  กำรจัดท ำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเสนอขอรับกำรสนับสนุน
กำรวิจัยให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของส่วน
รำชกำรและแผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 

๓ ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณด้ำนวิจัย
และจัดสรรงบประมำณ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด ประสิทธิภำพ 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ก ำกับและวำงแผนกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรวิจัยของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรวิจัยเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนที่ก ำหนด ถูกต ้

๕ ก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำรขึ้นทะเบียนโครงกำรวิจัย
และวิชำกำรของกรมปศุสัตว์ 

6 ควบคุมและตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรวิจัย เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อหน่วยงำนรำะห ์

7 ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบควำมส ำเร็จ
ตำมแผน และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

 
 

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนที่
ก ำหนดไว้  

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน..odki0yfmeczo 
มอบหมำย 

 
 
 ค.  ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
กำรวิจัย แผนงำนวิจัย  ข้อเสนอกำรวิจัย กำรจัดท ำ
งบประมำณและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย 

เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดธำม 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนดับควำมพึงพอใจของหน่วยงำน
อ่ืนๆ ต่อกลุ่มติดตำมและประเมินผล 

 ระดับควำมรวดเร็วในกำรชี้แจงและให้
รำยละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่ำงๆ ๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่นักวิจัย หรือ

หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรในด้ำนกำรวิจัย เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยแจงและ
ใหร้่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 



    

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจง ในด้ำนกำรจัดท ำ
ข้อเสนอและงบประมำณโครงกำรวิจัย แก่นักวิจัยและ
หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร เพ่ือให้ได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้
ต่ำง ๆ และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสูงสุดกช และ 

ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ำหโมำยที่ดไว้ 

๒ ให้ค ำแนะน ำและตอบปัญหำแก่นักวิจัยและหน่วยงำน
ภำยในส่วนรำชกำร ด้ำนระบบบริหำรงำนวิจัย เพ่ือให้ทรำบ
และเข้ำใจวิธีกำรเข้ำระบบบริหำรงำนวิจัยได้อย่ำงถูกต้อง 

๓ ให้ค ำแนะน ำในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรด้ำน
งำนวิจัยแก่นักวิจัยและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประสำนและส่งผ่ำนข้อมูลโครงกำรวิจัยให้นักวิจัยและ
หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรระ 

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


