
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๖๒ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ16และการสื่อสาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    ผูอํานวยการ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  16อธิบดีกรมปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทบริหาร ระดับสูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการวางแผน บริหารจัดการ     
จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และ
แกปญหางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพท่ีสูงมากเปนพิเศษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนงานตามภารกิจองคกร 
และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ และนโยบายภาครัฐ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานแผนงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกําหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ วางแผนงาน กําหนดกรอบ และบริหารจัดการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรให
สอดคลองกับแนวนโยบายภาครัฐ แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ และระดับ
กระทรวง และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานและองคกร 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วางแผนงาน กําหนดกรอบแนวทาง ออกแบบและพัฒนา

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน 
สถาปตยกรรมดานขอมูล (โครงสรางขอมูลและระบบ
ฐ าน ข อ มู ล )  ส ถ าป ต ย ก ร ร มด า น ร ะ บบ ง า น  แล ะ
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี (ระบบเครือขายขอมูลสื่อสาร 
ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร) สถาปตยกรรมดาน
ธุรกรรม (ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส) เปนตน และ
มาตรฐานขอมูลกลาง รวมท้ังวางแผนออกแบบและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 
ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 
(NSW) ระบบงานประยุกต และระบบอ่ืนๆ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบงานตางๆ ใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจองคกร และนโยบายภาครัฐ 

๔ บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรมงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน โครงการตาม
นโยบายภาครัฐ การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล (NSW) การจัดทําทะเบียนเกษตรกร/การ
สํารวจขอมูล โครงการเรงดวน และโครงการอ่ืนๆ เปนตน 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธของหนวยงาน
ตามท่ีกําหนด 

๕ วางแผนงาน ออกแบบและพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และงานดานสถิติ โดยอาศัย
เทคโนโลยีแนวใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานและองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และเปนการตอยอดและพัฒนางานใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 
สําหรับองคกร 

๖ วางแผนงาน บริหารจัดการทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหนวยงานและภาพรวมองคกร รวมท้ัง
กําหนดกรอบ/ขอบเขตรายละเอียดเง่ือนไขการพัฒนางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานดานสถิติ 
และงานดานอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

 
 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๗ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรม/โครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โครงการเรงดวน และงานอ่ืนๆ 
ตามภารกิจองคกรและนโยบายภาครัฐท่ีมีความหลากหลาย
และความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และงานอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

 

 
ข. ดานบริหารงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ กําหนดกลยุทธ กรอบแนวทาง ระบบงาน กระบวนการ

ทํางาน และวิธีการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหนวยงาน เ พ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและองคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ กําหนดมาตรการ กฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ รวมท้ัง
บริหารจัดการและกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และงานดานขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร และความ
ปลอดภัยทางขอมูล เพ่ือเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ
ความเสียหายจากปญหาและภัยทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึน
ภายในองคกร และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายทาง
คอมพิวเตอรอยางเครงครัด 

๓ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีหลากหลายและ
เบ็ดเสร็จของหนวยงาน เ พ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

๔ วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือ
มีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดานอ่ืนๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๕ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน 

และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานดาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ 

 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง 
หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ในฐานะท่ีเปนผูมีบทบาทหลัก
เก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
งานดานอ่ืนๆ เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและ
ประเทศชาติ 

 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนันสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
 ค. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการพัฒนาความรูและเทคนิคเฉพาะทางดาน

คอมพิวเตอรและดานสถิติของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนเสริมสรางความรูและเทคนิคเฉพาะ
ทางใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ขับเคลื่อนและวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานดานวิชาการคอมพิวเตอรและดานวิชาการ
สถิติเฉพาะทางใหสูง ข้ึนและสอดคลองกับภารกิจของ
องคกร เพ่ือใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานมีความกาวหนา
และความม่ันคงในสายอาชีพของตนเองไดอยางเหมาะสม 

๓ จัดทําระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมี
ความหลากหลาย ท้ังในเชิ งปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับภารกิจ เ พ่ือใหการปฏิบั ติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และมีความคุมคา 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๔ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 

๕ ใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอคิดเห็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาเพ่ือให
เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัต ิ

 

๖ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการ
ผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึน 

 

 
ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และดานอ่ืนๆ ของหนวยงาน    
ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชทรัพยากรและ
งบประมาณจํานวนมากในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และงานดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธท่ี
กําหนด 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๔. กฎหมายและกฎระเบียบราชการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร 
 

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 ระดับท่ีตองการ ๔ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๔ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๔ 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

ระดับท่ีตองการ ๔ 
 

สมรรถนะทางการบริหาร  
๑. สภาวะผูนํา 
๒. วิสัยทัศน 

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การวางกลยุทธภาครัฐ ระดับท่ีตองการ ๓ 
๔. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๕. การควบคุมตนเอง ระดับท่ีตองการ ๓ 
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๔ 
๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๔ 
๓. การดําเนินการเชิงรุก ระดับท่ีตองการ ๔ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

 

ชื่อผูตรวจสอบ  (นายอยุทธ หรินทรานนท) 
                       อธิบดีกรมปศุสัตว 
วันท่ีท่ีไดจัดทํา    ๑๙ กันยายน 2559 

 


