
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๕ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสถิต1ิ6  
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ16และการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงดานวิชาการสถิติและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ทบทวน และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหมีความสอดคลองกับภารกิจ นโยบาย 
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับ
กรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และจัดทําแผนงาน/โครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการพัฒนา
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามภารกิจ
องคกร 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ตรวจสอบ วิเคราะห และพิจารณารายละเอียดแผนงาน/
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไดอยาง
ถูกตอง 

๔ บริหารงาน และติดตามการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 

๕ ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐาน คํานิยาม รูปแบบ
ขอถาม และแบบประมวลผลในงานดานสถิติท่ีมีความยาก 
ซับซอนและนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

๖ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การวางแผนการสุมตัวอยางและ
การประเมินผล รวมท้ังวิเคราะหความเหมาะสม ความ
เปนไปได การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติ การวางแผน การสุมตัวอยาง และการ
ประเมินผลใหมีความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการ 

๗ ตรวจสอบความเปนไปไดของขอมูล ประมวลผลทางสถิติ 
วิเคราะหความแปรปรวน และสรุปผลรายงานขอมูลทาง
สถิติจากแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหไดขอมูลทางสถิติจาก
แผนงาน/โครงการตางๆ มาวิเคราะห วางแผนและนําไปใช
ประโยชน 

๘ วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีมีความยุงยาก ซับซอน
จากแผนงาน/โครงการ หรืองานทางสถิติอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใช
ในการนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา 

๙ ศึกษา ทบทวน และคนความาตรฐานทางสถิติ การสุม
ตัวอยาง วิเคราะหโครงการ และเสนอแนะความรูดานสถิติ
และการประยุกตใช เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดทําสถิติ
ใหมีความสอดคลองการปฏิบัติงาน 

๑๐ ตัดสินใจ และแกไขปญหาในการดําเนินงานดานสถิติและ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนรวมกับบุคลากรภายในและภายนอกองคกรในการ

วางแผนและบริหารจัดการงานดานสถิติและงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
สถิติและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสัมฤทธิ์
ผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนรวมกับบุคลากรภายในและภายนอกองคกร
เก่ียวกับแผนแมบท แผนยุทธศาสตร นโยบายระดับกรม 
ระดับกระทรวง และระดับประเทศ และแผนอ่ืนๆ ตาม
ภารกิจองคกรและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใหเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด
เปนไปตามเปาหมาย 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังบุคลากรภายในและภายนอก

องคกร และทํางานในฐานะคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ในการใหความคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนในงานดาน
สถิติและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ของงานตามท่ี
กําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหคําชี้แจง คําแนะนํา และใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
งานดานสถิติและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหแกบุคลากรภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 



    

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําองคความรู สื่อความรูในการใหบริการงานดานสถิติ
และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให
ทราบถึงขอมูลสถิติ ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือทราบถึงกระบวนการ/ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ 
เพ่ือใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร เพ่ือสรางความเขาใจ
และใหความเห็นหรือขอสังเกตตองานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมีความถูกตอง 

๓ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะแกหนวยงาน
ภายในองคกรในเรื่องหลักวิชาการสถิติ ระเบียบวิธีทาง
คณิตศาสตร สถิติข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะหขอมูล และ
แนวทางการปฏิบั ติงานดานสถิติและดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไป
ประยุกตใชและนําไปปฏบิัติไดอยางถูกตอง 

๔ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และใหความรูในงานดานสถิติและ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากร
ภายในกลุมงานหรือบุคลากรระดับรองลงมาหรือหนวยงาน
ภายในองคกร เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

 
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. 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 

 
 


