
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบบริหาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
16ชื่อหนวยงาน      กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบบริหารราชการ ในการตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและ
ซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวางตอกรมปศุสัตว เพ่ือใหการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปศุสัตว
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว เก่ียวกับแนวทาง/กลไกในการพัฒนาระบบ
บริหารราชการภายในกรมปศุสัตว เพ่ือใหการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปศุสัตว  มีความ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาหนวยงาน ท่ีตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ พรอมกับการกําหนดเปาหมายและทิศทางใน
อนาคต รวมถึงการกําหนดกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุความเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

   



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๔ กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการถายทอดเปาหมายของ
องคการ รวมท้ังการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานในระดับ
กรมและระดับหนวยงาน เพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติและการ
บรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๕ กํากับ ดูแลและใหคําปรึกษาในการกําหนดแนวทางการวัดผล
การดําเนิน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ  รวมท้ังการจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร
กรมปศุสัตวเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชปรับปรุง
การพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปศุสัตวใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๖ กํากับ ดูแลและใหคําปรึกษาในเรื่องเครื่องมือท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบบริหารราชการ เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบการ
บริหารราชการของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๗ กํากับ ดูแลและอํานวยการดานการบริหารงาน งบประมาณ
และบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมท้ังการ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนงาน และโครงการท่ีกําหนด 

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เ พ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของกรม                
ปศุสัตว มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

  

 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

2 วางแผนดานการพัฒนาระบบบริหารราชการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการของกรมปศุสัตว และ
ขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

3 กําหนดแผนงานและโครงการประจําปของกลุมพัฒนา
ระบบบริหารใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว
เพ่ือใหเปนแนวทางในการทํางานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานโดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคล

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังในท่ีประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ อํานวยการดานการประชาสัมพันธ และใหคําปรึกษางาน
ดานการพัฒนาระบบบริหารราชการแกบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงานหรือองคการอ่ืน เพ่ือถายทอด
ความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดตางๆ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

๒ กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการเพ่ือพัฒนาองค
ความรูดานการพัฒนาระบบบริหารราชการท่ีเปนประโยชน
ตอองคการ สามารถเผยแพรใหบุคลากรของกรมปศุสัตว
และสาธารณชนไดทราบและนําไปใชประโยชน 

๓ อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรูดานการพัฒนา
ระบบบริหารราชการแกหนวยงานภายในและภายนอกกรม
ปศุสัตวหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 



   

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนดตาม 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
และงบประมาณ 

ระดับท่ีตองการ ๔ 

2.   กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๔ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๔ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

สมรรถนะทางการบริหาร   

๑. วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๒  

๒. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๒  

๓. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๒  

๔. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๒  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

1. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

2. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

3. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 


