
    

17แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
17ของกรมปศุสัตว 

 
17ตําแหนงเลขท่ี  ๗๗๖, ๗๗๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
17ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการสถิติ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ ระดบัปฏบิัติการ 
17ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
17ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  17กลุม17พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ17ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ17และการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ17สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ดานวิชาการสถิติ และภูมิสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และมี
ประสิทธิภาพสูง 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ศึกษา ทบทวน วิเคราะห และพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติท่ี
เหมาะสมในการจัดทําทะเบียนเกษตรกร การสํารวจขอมูล
สถิติตางๆ ขององคกร เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ จัดเตรียมรูปแบบขอถาม แบบประมวลผล คํานิยาม ศึกษา
หามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะหโครงการสถิติของหนวยงาน
อันเปนงานดานสถิติข้ันแรก เพ่ือใหการวางแผนงานดาน
สถิติข้ันตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ เตรียมคูมือการวางแผนสุมตัวอยาง และการประมวลผล 
รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงการ
วางแผน การสุมตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ 
 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ชวยประมวลผล วิเคราะห และพยากรณขอมูลสถิติและ
ผลผลิตดานปศุสัตว เพ่ือใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานดานปศุสัตวตามภารกิจขององคกร 

๕ รวบรวม และตรวจสอบคุณภาพขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลสถิติ
ท่ีถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง 

๖ วิเคราะหขอมูล แปลความ จัดทําแผนภูมิ/แผนภาพทาง
สถิติ และนําเสนอเปนรายงานสถิติ เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ความครบถวนสมบูรณ 

๗ ทบทวน รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลพิกัดภูมิ
สารสนเทศ ขอมูลภาพถายทางอากาศ และขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือ
ใชในการพัฒนางานดานสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS) และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 

๘ 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 และภารกิจขององคกร  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

  
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกกลุมงาน
หรือหนวยงานภายในและภายนอกองคกรเก่ียวกับงาน
สารสนเทศและขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียว
ขอมูลสถิติตางๆ และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
บุคลากรภายในหรือภายนอกองคกร หรือหนวยงานภายใน
และภายนอกองคกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานใหสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 
ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหบริการ และเผยแพรขอมูลสถิติตางๆ ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ใหคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีการทาง
คณิตศาสตร สถิติ ข้ันพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูล และ
แนวทางการปฏิบัติ งานดานสถิติ เบื้องตน เ พ่ือนําไป
ประยุกตใชเปนประโยชนในการดําเนินงานของตนเอง 

๓ ใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหความรูในงานดานวิชาการสถิติแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา และแลกเปลี่ยนความรู ความ
ชํานาญ เพ่ือเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

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

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

สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รตันจํารญู 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 

 
 


