
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๒, ๗๗๓ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงดานวิชาการคอมพิวเตอร ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงาน 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษาวิเคราะห และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงาน
ประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอร
ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความ
ตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

 

๒ กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ 
เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการใช
ของหนวยงาน 
 
 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต ระบบ
สารสนเทศ และระบบขอมูลท่ียากและซับซอนท่ีไดวางแผน
ไว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔ ศึกษาวิเคราะห และกําหนดความตองการของหนวยงาน 
เพ่ือออกแบบระบบงาน ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล  
ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบฐานขอมูล เพ่ือสนอง
ตอความตองการของผูใชในหนวยงาน 

๕ รวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพัฒนานโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัย 

๖ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงแกไขขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

7 บริหารจัดการกําหนดบัญชี/สิทธิ์การเขาใชงานระบบงาน
ประยุกต ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล และ
ระบบการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร และระบบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยการเขาถึง
ระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร 

8 ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังและปองกันจากภัยคุกคามหรือ
เหตุการณท่ีไมพึงประสงคทางคอมพิวเตอร โดยกําหนด
มาตรการ กฎเกณฑ กฎขอบังคับ และขอปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให
การปฏิบัติงานภายในองคกรมีความปลอดภัยและสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

9 ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขาย
ไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 
หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ 

10 ตรวจสอบและดําเนินการออกใบอนุญาต หรือใบรับรองทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เ พ่ือใหการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

11 ปฏิบัติงานอ่ืน  ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือร วมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงาน และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ วางแผนการทํางานรวมกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ขององคกรเก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
แกไขปญหางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหสัมฤทธิ์ผล 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็น
และคําแนะนํา เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงาน
อ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคลหรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําสื่อความรู หรือองคความรูในการใหบริการเผยแพร
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก
บุคลากรภายในองคกร หนวยงานตางๆ และประชาชนผู
สนใจ เพ่ือเผยแพรขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ฝกอบรมหรือถายทอดความรูดานวิชาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมๆ ใหแกเจาหนาท่ีผูใชงานท้ังภายในหรือ
ภายนอกองคกร เพ่ือสรางความรู ความเข าใจในดาน
วิชาการคอมพิวเตอร 

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

สารสนเทศและคอมพิวเตอร 
 

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. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 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 

 
 


