
    

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๖, ๗๗๗ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสถิต1ิ6และแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสถิต1ิ6และนักวิเ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการการ ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร16และแผนง 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ16แล 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง16ง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ
สูงดานวิชาการสถิติและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการหรือแกปญหาท่ียากในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสถิติและดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกตอง 
ครบถวน และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการ

ดําเนินงานและความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกร เ พ่ือเปนขอมูล พ้ืนฐานในการ
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 

๒ สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล และบริหาร
จัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงานภายในองคกร เพ่ือชวยสนับสนุนการวางแผน
ตอการปฏิบัติงานแตละหนวยงานภายใตสังกัดองคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ทบทวน รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนงาน/กรอบ

แนวทาง/ขอบเขตเง่ือนไขการบริหารจัดการทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกร 

๔ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ประเมินผล และออกแบบ
รายงานดานสถิติตางๆ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารในการเรงรัดและ
ติ ด ต าม ง าน ให บ ร รลุ ต า มแผน ท่ี กํ าหนด ไ ว อย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๕ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําตัวชี้วัดและมาตรฐาน
ขอมูลตางๆ ตามภารกิจองคกร เพ่ือใชประกอบเปนแนว
ทางการพัฒนางานดานสถิติและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

๖ ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐาน คํานิยาม รูปแบบ
ขอถาม และแบบประมวลผลในงานดานสถิติท่ีมีความ
ซับซอนและนําความรูไปประยุกตใชอยางมาก เพ่ือใหการ
ปฏิบัตงิานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

๗ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การวางแผนการสุมตัวอยางและ
การประเมินผล รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ การวางแผนการสุมตัวอยาง และ
การประเมินผลใหมีความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการ 

๘ ตรวจสอบความเปนไปไดของขอมูล ประมวลผลทางสถิติ 
วิเคราะหความแปรปรวน และสรุปผลรายงานขอมูลทาง
สถิติจากแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหไดขอมูลทางสถิติจาก
แผนงาน/โครงการมาวิเคราะหและนําไปใชประโยชน 

๙ วิเคราะหขอมูลท่ีมีความซับซอนจากแผนงาน/โครงการ 
หรืองานทางสถิติอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชในการนําเสนอขอมูลได
อยางถูกตองแมนยํา 

๑๐ ศึกษา ทบทวน และคนความาตรฐานทางสถิติ การสุม
ตัวอยาง วิเคราะหโครงการ และเสนอแนะความรูดานสถิติ
และการประยุกตใช เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดทําสถิติ
ตามหลักวิชาการใหมีความสอดคลองการปฏิบัติงาน 

๑๑ ตัดสินใจและแกไขปญหาในการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีตั้งไว 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกับหนวยงานภายใน

และภายนอกองคกรในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานหรือองคกร 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ ท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนและจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติงานตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานทํางานรวมกันของบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกกลุมงานหรือหนวยงานภายในองคกร เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําสื่อความรูในการใหบริการเผยแพรขอมูลดานสถิติ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลดาน
สถิติตางๆ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกหนวยงานภายในองคกร เรื่อง
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร สถิติข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห
ขอมูล แนวทางการปฏิบัติงานดานสถิติเบื้องตน และการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหหนวยงาน
สามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ของตนเอง 

๓ ให คําปรึกษา คําแนะนําเ ก่ียวกับการพัฒนางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดานวิชาการสถิติแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๔ จัดทําหลักสูตรฝกอบรมและใหความรูดานสถิติและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรองคกรมีความรู 
ความชํานาญและสามารถพัฒนางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ตองการ 

 
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 

 
 


