
 
16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

16ของกรมปศุสัตว 
 

16ตําแหนงเลขท่ี  ๑๕๘๓ 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  เศรษฐกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    เศรษฐกร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16วิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการเศรษฐกิจ ในการดําเนินการและแกปญหาท่ียากมากในกลุมวิจัยเศรษฐกิจการ   
ปศุสัตว เพ่ือพัฒนาปสุสัตวของประเทศและเศรษฐกิจการปศุสัตวระหวางประเทศตรงตามยุทธศาสตรของกรม
ปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินนโยบายหรือ
มาตรการดานเศรษฐกิจการปศุสัตว เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
หรือวางแผนในการใชทรัพยากรดานการผลิตสินคาปศุสัตว
ท่ีจํากัดใหคุมคามากท่ีสุด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบระบบฐานขอมูล
เศรษฐกิจการปศุสัตว  สําหรับการสืบคนสารสนเทศ
เศรษฐกิจการปศุสัตวและสร า งระบบเ ตือนภัยให มี
ประสิทธิภาพ 

๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจดานปจจัยการผลิต ดานการ
ผลิตและดานการตลาดปศุสัตว  เ พ่ือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผู บริหาร ทุกระดับ  และ
ดําเนินการบริหารโครงการหากไดรับการอนุมัต ิ

๔ ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีผลตอภาคปศุสัตวในประเทศ เพ่ือเสนอ



 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

ความเห็นประกอบการพิจารณาของผูบริหารทุกระดับ หาก
มีการกําหนดนโยบายเ พ่ือรองรับผลกระทบ ท่ี มีต อ
ผูเก่ียวของในภาคปศุสัตว  

๕ วินิจฉัย ปญหา ตรวจสอบ แนะนําทางวิชาการเก่ียวกับ
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน นโยบายเศรษฐกิจ การคาระหวาง
ประเทศ การทําเขตการคาเสรี เปนตน เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบายหรือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 
 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของ
หนวยงานระดับกรมฯ กองตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให 
เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 

๒ รวมแกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
โครงการ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนด 

๓ รวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนงานโครงการในระดับกลยุทธ ภายใตยุทธศาสตรราย
ชนิดสัตวของกรมปศุสัตว และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมถึงการมอบหมายปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันในกลุมงานโดยเปนผูชี้แนะ จูง
ใจ สมาชิกในกลุมงาน หนวยงานอ่ืนหรือองคกรอ่ืน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตางๆ 
 

๒ ชี้แจงใหขอ คิดเห็นใน ท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือ 
คณะทํางานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกัน 



 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือ
กอง รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในประเทศ องคกรระหวางประเทศ 
และตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือใน
การดําเนินงาน 

 
ง. ดานการบริการ 

 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

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

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตางๆ 
 

๒ ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาทางดานวิชาการ
เศรษฐกิจปศุสัตว หรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือ ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจทราบขอมูล 
ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องการศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจปศุสัตว  ระดับท่ีตองการ ๓ 
๒. ความรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 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 นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 


