
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว์ 

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  ๗๗๑ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)  ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 

โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ         
กำรบริหำรจัดกำรคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ียำกมำก      
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนภำรกิจ     
ของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ และวำงแผนบริหำรจัดกำรระบบ

คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์ และหน่วยงำนอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใหส้ำมำรถใช้ประโยชน์เช่ือมโยงข้อมูลร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติ
รำชกำร 

 

2 ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดความต้องการของผู้ใช้งาน    
กรมปศุสัตว์ โดยการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อออกแบบในการพัฒนาระบบงานส าหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 



    

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
3 ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือเสนอแนะให้

ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศและ    
การส่ือสาร เพื่ อ ให้ งานคอมพิ ว เตอร์และ เทคโน โลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว์ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เข้ากับกระบวนการท างานของกรมปศุสัตว์ 
เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการ
ให้บริการประชาชน 

5 พัฒนา บริหาร ควบคุม ก ากับดูแล และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมปศุ สัตว์  เพื่ อ ให้ มี ความพร้อมใช้ งาน อย่ างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

6 บริหำรจัดกำร ให้บริกำรรักษำ และคุ้มครองควำมปลอดภัย
ข้อมูล และกำรโต้ตอบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควำม
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ 

7 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และบัญชีผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายส่ือสารข้อมูลของ     
กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติ
ของกรมปศุสัตว์ 

8 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการปศุสัตว์ เพื่อใช้ส าหรับเป็นข้อมูล  
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

9 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของ

หน่วยงำนระดับส ำนักหรือกอง เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มอบหมำยงำน แก้ปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติ
รำชกำร 

 



    

ค. ด้านการประสานงาน 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ใน ทีมงำนโดยมีบทบำท         

ในกำรช้ีแนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นในระดับส ำนัก
หรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ี
ก ำหนด 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติ
รำชกำร 

 

๒ ประสำนกำรท ำงำนเกี่ยวกับกฎหมำย แนวนโยบำยและ  
ข้อปฏิบัติด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
กับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกฎหมำย
ด้ำน ICT ระดับประเทศ 

3 ช้ีแจง ให้ ข้อ คิด เห็น ใน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือใน
กำรด ำเนินกงำนร่วมกัน 

 

 
ง. ด้านการบริการ 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 
๑ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำน
สำรสนเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติ
รำชกำร 

 

2 ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ให้แก่ข้าราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน    
เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

 

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
2. กฎหมายและกฎระเบียบราชการด้านเทคโนโลยี 
    สำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 

 

ระดับท่ีต้องการ 3 



    

ทักษะท่ีจ ำเป็นในงำน 
๑. ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๒. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๓. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 
๔. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องกำร ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในงำน   
๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. บริกำรท่ีดี ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๗. กำรท ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลท่ีถูกต้อง ระดับท่ีต้องกำร ๔ 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ระดับท่ีต้องกำร ๔ 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ   

๑. กำรคิดวิเครำะห์  ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร ๓ 
๓. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร ๓ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ  
                  (นำยเศรษฐเกียรติ กระจ่ำงวงษ์) 

                           ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
                   วันท่ีท่ีจัดท า  10  เมษายน  2562 

 
หมายเหตุ ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง โดยเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน ตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 21 มีนาคม 2562 
 


