
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี ๑๕๕๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผู16เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    เศรษฐกร16ละนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16- 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว16แผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ  และความ
เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการปศุสัตว ในการตัดสินใจหรือแกไขปญหาทางวิชาการท่ียากและซับซอนและมีผลกระทบ
ในวงกวางมากในกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดานปศุสัตวอยางท่ัวถึงตรงตามยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว การพยากรณ

ปริมาณการผลิตการตลาดสินคาปศุสัตวพฤติกรรมของ

ผูบริโภค เพ่ือเปนขอมูลสําหรับกําหนดนโยบายการพัฒนา

สินค าป ศุสั ตว ร ายชนิ ดสัตว  และการ เตื อนภั ย เ พ่ือ

ประกอบการตัดสินใจแกเกษตรกรและผูประกอบการ               

เพ่ือความม่ันคงของเกษตรกรสาขาดานปศุสัตว 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประยุกตใชทฤษฏีเศรษฐศาสตรเพ่ือ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ในการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตปศุสัตว และความสามารถในการแขงขัน

ทางการตลาด และใชในการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 

บริหารจัดการสินคาปศุสัตวรายชนิดสัตว 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสินคาปศุสัตว
แบบมีสวนรวมภาครัฐและเอกชนของ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือกํากับดูแลใหเกิดความสมดุลการผลิตและการตลาด 
รวมถึงกําหนดแผนการผลิตและเปาหมายตลาดสินคาปศุ
สัตวแตละชนิดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ มาตรการ แนวทาง ตอผูบริหาร

กรมปศุสัตว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการ

กําหนดนโยบายเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการพัฒนา

ปศุสัตวรายสินคาและแนวทางแกไขปญหาดานเศรษฐกิจการ

ปศุสัตว 

 
 
 
 
 

 

๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ

ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ วางแผนและจัดทําแผนพัฒนาการปศุสัตว ตลอดจนรวม
แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลโครงการ
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 

 

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในกลุมงานโดยเปนผูชี้แนะจูงใจ 
สมาชิกในกลุมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ ใหขอคิดเห็นแนะนําในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 

 

 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ประสานการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 

 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการเศรษฐกิจปศุสัตวแก
เกษตรกร หรือผูประกอบการ ท่ีอยูในหวงโซอุปทานการ
ผลิตสินคาปศุสัตว ในการริเริ่ม จัดตั้ง หรือ ปรับปรุงขยาย
กิจการ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางราบรื่นและ
คํานึงทิศทางเศรษฐกิจประเทศ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๒ ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาทางดานวิชาการ
เศรษฐกิจปศุสัตว หรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจทราบขอมูล
ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีก.พ. กําหนด 
 

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องการศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจปศุสัตว 
๒. ความรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
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. การบริการท่ีดี 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 

 
สมรรถนะบริหารจัดการ 

 

 ๑.    วิสัยทัศน ระดับท่ีตองการ ๒ 

 ๒.    การวางแผลกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๒ 

 ๓.    ศักยภาพเพ่ือนํามาปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๒ 

 ๔.    การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๔ 

๓.   การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สวนท่ี  ๖การลงนาม 

ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559  

 
 

 
 


