
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๖๘, ๗๖๙,๑๖๑๙ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสถิติ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูง ดานวิชาการสถิติ และภูมิสารสนเทศ ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนด 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ออกแบบ วิเคราะหและพัฒนากระบวนการจัดทํา
ทะเบียนเกษตรกรและการสํารวจขอมูลอาศัยระเบียบวิธี
ทางสถิติ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 

 

๒ ศึกษา ออกแบบ วิเคราะหและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และระบบงานประยุกตอ่ืนๆ 
ขององคกร รวมท้ังทบทวน รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห
ขอมูลพิกัดภูมิสารสนเทศ ขอมูลภาพถายทางอากาศ และ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการนําเสนอขอมูลและวาง
แผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจองคกร 
 
 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ จัดทําคํานิยาม กําหนดรูปแบบ
ขอถาม แบบประมวลผลในงานดานสถิติท่ีมีความยาก 
ซับซอน และตองประยุกตใชความรูอยางมาก เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔ จัดทําคูมือการวางแผนสุมตัวอยางและการประเมินผล 
รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงการ
วางแผนการสุมตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ 

๕ ตรวจสอบความเปนไปไดของขอมูล ประมวลผลทางสถิติ 
รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวน และสรุปรายงานทางสถิติ 
เพ่ือใหไดขอมูลทางสถิติท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

๖ วิเคราะหขอมูลท่ีมีความยุงยากและซับซอน เพ่ือใหการ
นําเสนอขอมูลมีความถูกตองแมนยํา 

๗ ดําเนินงานศึกษามาตรฐานทางสถิติ  การสุมตัวอยาง 
วิเคราะหโครงการ และเสนอแนะความรูดานสถิติและการ
ประยุกตใช เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดทําสถิติใหเปนระบบและมีคุณภาพ 

๘ ตัดสินใจและแกไขปญหาในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

๙ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกับหนวยงานภายใน
หรือภายนอกองคกรในการดําเนินการแผนงาน/โครงการ/
งานการจัดทําทะเบียนเกษตรกร งานขอมูลสถิติตางๆ งาน
ดานภูมิสารสนเทศ และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ แผนแมบท
ระบบสถิติ/ภูมิสารสนเทศ และภารกิจขององคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 



    

ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหนวยงานขององคกรในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนเก่ียวกับงานขอมูลสถิติ งานภูมิสารสนเทศ และ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็น คําแนะนํา ชี้แจง ใหรายละเอียดขอมูล 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับงานขอมูลสถิติ งานดานภูมิสารสนเทศ 
และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําสื่อขอมูลและความรูในการใหบริการเผยแพรขอมูล
ดานสถิติ งานดานภูมิสารสนเทศ และงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลตางๆ ใหมีความครบถวน 
ถูกตอง แมนยํา 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ 

 

ใหคําแนะนําแกหนวยงานภายในและภายนอกองคกร เรื่อง
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร สถิติข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห
ขอมูล และแนวทางการปฏิบัติงานดานสถิติเบื้องตน และ
งานดานภูมิสารสนเทศ เพ่ือใหหนวยงานนําไปประยุกตใช
ใหเปนประโยชนในการดําเนินงานของตนเอง 

๓ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ในงานดานวิชาการสถิติและงาน
ดานภูมิสารสนเทศใหแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา เพ่ือให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 



    

สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องการจัดการขอมูลและสถิติ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการทางดานสถิติ 
 

ระดับท่ีตองการ ๒ 
 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
 

ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   
๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๒ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๒ 

๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๒ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๓ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๒ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๒ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 


