
   

16แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
16ของกรมปศุสัตว 

 
16ตําแหนงเลขท่ี  ๔๘๐๖,๔๘๐๗ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
16ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ   ระดับปฏิบัติการ 
16ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)   ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
16ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  16กลุม16พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการ16ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับ16สูง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ 

ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภารกิจและ
ความตองการขององคกร 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๒ เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และ
ระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง รวมถึงประมวลผลและปรับปรุง
แกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหระบบงานและฐานขอมูลสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
 
 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ ชวยรวบรวมขอมูล และวิ เคราะหความตองการของ

ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ และระบบขอมูลของ
หนวยงานท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความตองการและสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
ภายในองคกร 

๔ ชวยรวบรวมขอมูล และวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบงานประยุกต ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบฐานขอมูล เพ่ือหาแนวทางแกปญหาและพัฒนา
ระบบงานใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

๕ ชวยรวบรวมขอมูล และวิเคราะหออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานประยุกตขององคกร ระบบการแลกเปลี่ยน
เชื่ อมโยงขอมูลระหว างหน วยงาน ระบบเครือข าย
คอมพิวเตอร  และระบบฐานขอมูล  เ พ่ือให ได ระบบ
คอมพิวเตอร และระบบงานตางๆ ตรงตามคุณลักษณะและ
ความตองการของหนวยงาน 

๖ รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การ
จัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
ตรงตามความตองการใชของหนวยงาน 

๗ ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ตรวจสอบสภาพ
การใชงาน และดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการสํารอง
ขอมูลระบบบริการเว็บไซต ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน และระบบคอมพิวเตอร เพ่ือให
ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพ
การใชงานของหนวยงาน 

๘ ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล
เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ 



   

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๙ ชวยตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการออก

ใบอนุญาต เพ่ือใหการออกใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด 

๑๐ ชวยตรวจสอบ กลั่นกรอง แกไขขอผิดพลาด/ขอปญหา 
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ
บริการเว็บไซตองคกร รวมถึงงานบริการเว็บไซตของ
หนวยงานภายในองคกร และระบบบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงานหรือโครงการด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ วางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกองคกรในการ
วิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเกิดกับระบบการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และระบบคอมพิวเตอร
ตางๆ เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาระบบงานใหสําเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
ค. ดานการประสานงาน 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานการทํางานรวมกันของบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกกลุมงานหรือหนวยงานภายในและภายนอก
องคกรเก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก
บุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



   

ง. ดานการบริการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ จัดทําคูมือระบบและคูมือผูใชงานดานคอมพิวเตอรและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหผูใชสามารถใช
งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๒ ฝกอบรม ถายทอด ใหความรู และสรางความเขาใจการใช
งานดานคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีพัฒนาใหแกผูใชงาน เพ่ือให
การปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และสรางความรูความเขาใจ
ในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

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. กฎหมายและกฏระเบียบราชการดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
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. การมองภาพองตรวม 
 

ระดับท่ีตองการ ๑ 

สวนท่ี  ๖ การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 
       ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 
 


