
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๒, ๗๗๓ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับความตองการของหนวยงานท่ีกําหนดไว 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ 
ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหขอมูลท่ีได
ถูกตองแมนยําและทันสมัย 

๓ ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพ่ือใหระบบมี
คุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพการใช
งานของหนวยงาน 

๑ 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และ
ระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕ เขียนชุดคําสั่ ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ ง แก ไข
ขอผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยาง
ถูกตองแมนยําและมีประสิทธภิาพ 

๖ ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานประยุกต ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 
เพ่ือใหไดระบบงานประยุกต และระบบงานอ่ืนๆ ท่ีตรงตาม
คุณลกัษณะและความตองการของหนวยงาน 

๗ ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงาน
ประยุกต ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และระบบ
ขอมูลของหนวยงานท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความตองการของหนวยงาน 

๘ รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงาน
ประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน 
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของ
หนวยงาน 

๙ ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล
เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ 

๑๐ ชวยตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการออก
ใบอนญาต และใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการ
ออกใบอนญาตและใบรับรองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

๑๑ ทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดบัญชีการขอใช
บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชงานภายใน
หนวยงานใหเปนปจจุบนัและมีความปลอดภัยตอการใชงาน 

๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๒ 
 



    

ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ วางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
องคกรในการชวยวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการดําเนินงาน
เทคโน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสารสํ า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานงานทํางานรวมกันของบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกกลุมงานหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก
องคกรเก่ียวกับงานดานระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ชวยจัดทําคู มือระบบ คู มือผู ใชงาน หรือสื่อขอมูลการ
ใหบริการเผยแพรดานคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูใชงานหรือ
ผูรับบริการสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพหรือสามารถรับรูความเขาใจการใหบริการได
อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ดําเนินการฝกอบรม ถายทอด ใหความรู สรางความเขาใจ
และสนับสนุนการใชงานดานระบบคอมพิวเตอรตางๆ ท่ี
พัฒนาแกบุคลากรผูใชงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่อง และเปนสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการ
คอมพิวเตอร 

๓ 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชงานเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยใน
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูใชงานสามารถแกไข
และใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน   
๑. ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับท่ีตองการ ๑ 
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 ๑ 
๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 
๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 
๕. การทํางานเปนทีม ระดับท่ีตองการ ๑ 
๖. ความใฝรูรอบดาน ระดับท่ีตองการ ๒ 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ระดับท่ีตองการ ๒ 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 

  

๔ 
 



    

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 
๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๑ 
 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 

๕ 
 


