
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๗67 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิชำกำรสถิติ  
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)  ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสำรสนเทศและข้อมูลสถิติ 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 

โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนวิชำกำรสถิติ สำรสนเทศ และภูมิ
สำรสนเทศ ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ียำกมำก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนภำรกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ศึกษำ วิเครำะห์ และประมวลผลเกี่ยวกับงำนข้อมูลสถิติ

สำรสนเทศ และภูมิสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรวำงแผน 
ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย หรือแผนงำน/โครงกำร       
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของกรมปศุสัตว์ 
ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของข้อมูลทำงสถิติ ประมวลผล
ทำงสถิติ รวมท้ังวิเครำะห์ควำมเช่ือมั่นทำงสถิติ ท่ีต้องใช้
ควำมเช่ียวชำญเป็นพิเศษ มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อนมำก และ
ต้องประยุก ต์ใช้ควำมรู้  ควำมช ำนำญกำรเป็นพิ เศษ       
สรุปรำยงำนทำงสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลทำงสถิติท่ีสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 



    

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
3 ศึกษำ ค้นคว้ ำ  วิ เครำะห์  และพัฒ นำวิชำกำรสถิ ติ        

สร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำโครงกำร 
เพื่ อ ให้ กำรด ำเนิน งำน ด้ำนสถิ ติมีประ สิทธิภำพและ          
มีควำมแม่นย ำ 

4 ควบคุมกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และงำนด้ำนสถิติอื่นๆ กำรด ำเนินกำร
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และกำรสุ่มตัวอย่ำง เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ 

5 ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศด้ำนปศุสัตว์และ
ปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้ำนกำรปศุสัตว์   

6 ศึกษำ ออกแบบ พัฒนำ และจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   
กำรวำงแผนกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ควำม เช่ือมั่น 
และกำรประเมินผลทำงด้ำนสถิติ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรวำงแผน กำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประเมินผลทำงสถิติ
ให้มีควำมเหมำะสมกับแผนงำน/โครงกำร 

7 วิเครำะห์ และประวมลผลข้อมูลภำยในศูนย์ปฏิบัติกำร/
ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของกรมปศุสัตว์ เพื่อจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศ และภูมิสำรสนเทศน ำเสนอต่อผู้บริหำร และ
ศูนย์ปฏิบัติกำรระดับกระทรวง และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสำรสนเทศให้แก่ผู้รับบริกำรต่ำงๆ 

8 ตัดสิน ใจ และแก้ปัญ หำในกำรด ำเนิน งำน ด้ำนสถิ ติ        
สำรสนเทศ ภูมิสำรสนเทศและงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

๙ ปฏิบัติงำนอื่น ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงำนในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของ

หน่วยงำนระดับส ำนักหรือกอง เกี่ยวกับงำนด้ำนข้อมูลสถิติ 
สำรสนเทศและภูมิสำรสนเทศ มอบหมำยงำน แก้ปัญหำ   
ในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 



    

 ค. ด้านการประสานงาน 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ใน ทีมงำนโดยมีบทบำท         

ในกำรช้ีแนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นในระดับส ำนัก
หรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ี
ก ำหนด 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ช้ีแจง ให้ ข้อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือใน
กำรด ำเนินกงำนร่วมกัน 

 
ง. ด้านการบริการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ อ ำนวยกำรจัดท ำส่ือในกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนสถิติ 

เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูลสถิติด้ำนต่ำง ๆ 
ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธี     
ทำงคณิตศำสตร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนสถิติ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์       
ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

3 ฝึกอบรม ให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ในงำนด้ำน
วิชำกำรสถิ ติ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ     
งำนสถิติ 

 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรข้อมูลและสถิติ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำรทำงด้ำนสถิติ 
 

ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

ทักษะท่ีจ ำเป็นในงำน   
๑. ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๒. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๓. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

 



    

สมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในงำน   
๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. บริกำรท่ีดี ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๗. กำรท ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลท่ีถูกต้อง ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 

 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ   
๑. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

 
ส่วนที่  ๖  การลงนาม 

ช่ือผู้ตรวจสอบ  
                  (นำยเศรษฐเกียรติ กระจ่ำงวงษ์) 

                           ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
        วันท่ีท่ีจัดท ำ  10 เมษำยน  2562 
 
หมายเหตุ ปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง โดยเปล่ียนช่ือต ำแหน่งในสำยงำน ตำมมติ  อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ในกำรประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 21 มีนำคม 2562 


