
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 

16ตําแหนงเลขท่ี ๓๗๓๐ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน   16- 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงมากดานการพัฒนาระบบบริหารราชการ ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากมากในกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร เพ่ือใหการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปศุสัตวเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง/กลไกใน
การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมปศุสัตว เพ่ือให
การพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว มีความสอดคลอง
ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 

๒ ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเก่ียวกับระบบงาน บทบาท
ภารกิจ และ โครงสรางองคการ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาหนวยงานท่ีตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ รวมถึงการกําหนดกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓ ศึกษา วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ และกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการเพ่ือนําไปสูการปฏิบั ติใหบรรลุ
เปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางในการถายทอด
เปาหมายขององคการ รวมท้ังการจัดทําขอตกลงวาดวย
ผลงานในระดับกรมและระดับหนวยงาน เพ่ือใหนําไปสูการ
ปฏิบั ติและการบรรลุ เปาหมายขององคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๕ ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการวัดผลการ
ดําเนิน และติดตามประเมินผลรวมท้ังจัดทํารายงานผล
การพัฒนาระบบบริหารราชการ เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
สามารถนําไปใชปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ของกรมปศุสัตวใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๖ ศึกษา วิ เคราะหและเสนอแนะองคความรูต างๆท่ี
เก่ียวของกับงานพัฒนาระบบบริหารราชการ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๗ กํากับ ดูแลการจัดทําเอกสาร และขอมูลตางๆ ท่ีจําเปน
สําหรับการประชุม การบรรยาย และการดําเนินงานตางๆ 
ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือใหเอกสารและขอมูลมี
ความครบถวนและถูกตองสามารถนําไปใชอางอิงในการ
ดําเนินงานตางๆได 

 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานตามแผนงาน  โครงการของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร และท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการของกรมปศุสัตว รวม ท้ังแก ไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจง ใหคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังในท่ีประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอซักถาม และบริการขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ เพ่ือใหบุคลากรใน
กรมปศุสัตว มีความรูและเขาใจ เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ราชการไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดองคความรูดานการ
พัฒนาระบบบริหารราชการแกหนวยงานภายในและ
ภายนอกกรม หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผู ท่ีเก่ียวของ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใช ให เ กิด
ประโยชนสูงสุด 

 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
และงบประมาณ 

ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ ๓ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน 
  

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 
  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 



   

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

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

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 
ระดับท่ีตองการ ๔ 

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖ การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นายทวีสิฎฐ  บุญญาภิบาล 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

วันท่ีไดจัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 


