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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำร  
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง  
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนยส์ำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร  
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหำงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกเป็นพิเศษในด้ำนกำรจัดท ำแผนโครงข่ำย
สำรสนเทศของประเทศ  กำรบูรณำกำรข้อมูลจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบน ำเสนอ
ข้อมูลและสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
และภำรกจิของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนโดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

แปลงนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำน  มำสู่
แผนงำนและแผนปฏิบัติกำรของศูนย์ฯ  เพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนกำร
ด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกทุกภำค
ส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยง
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับมำตรฐำน สำกล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติ
ของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบน ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

๓ 
 

ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ตลอดจน
ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของศูนย์ฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักงำนที่ก ำหนด
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 พิจำรณำ ตรวจสอบกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูล
จำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่   กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำร
เชื่ อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูล
กลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงที่
ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จ ในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ดูแลและรับผิดชอบงำนทุกด้ำนของศูนย์ฯ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนงำนด้ำนกำรบูร
ณำกำรข้อมูลจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  กำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนว
ทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูล
กลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯสำมำรถ
สนับสนุนและตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งในปัจจุบัน
และอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3 บริหำรงำน ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูล
จำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่   กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำร
เชื่ อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูล
กลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   เ พ่ือให้กำรปฏิบัติ งำนของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมภำรกิจที่ศูนย์รับผิดชอบ  เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเครำะห์ปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำรของศูนย์ฯในภำพรวม  เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำ และวำงงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบูรณำกำร
ข้อมูลจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  กำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำร
เชื่ อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูล
กลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ ทันกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน และสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในภำพรวม
บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

จัดระบบงำนและอัตรำก ำลั ง เจ้ ำหน้ำที่ ใน ศูนย์ฯ  ที่ มีควำม
หลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดและสอดคล้อง
กับภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของศูนย์ฯ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

4 ศึกษำ ติดตำม และประยุกต์แนวทำง วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ ส่งเสริม และกระตุ้น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำร
ด ำเนินงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของศูนย์ฯ เพ่ือให้เป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรวำง
แผนกำ ร ใ ช้ ท รั พย ำก รแล ะ
งบประมำณ 

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของศูนย์ฯ  
เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงควำมคุ้มค่ำ เกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด และเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 2 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
     

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
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๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 4 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 4 
  

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 4 

 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร   
๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 3 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้เชี่ยวชำญ (ด้ำนสำรสนเทศ) 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับเชี่ยวชำญ  
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมเชี่ยวชำญ ในด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับ
พ้ืนที่ เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนกำรจัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบ
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ  กำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำเชิง
วิชำกำรที่ยำก ซับซ้อน และมีผลกระทบในวงกว้ำงมำกในศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ของศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และ
ภำรกิจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนโดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งมีหน้ำที่และรับผิดชอบด้ำนกำรบูร
ณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับ
ภำรกิจและระดับพ้ืนที่ เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  กำรวิ เครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกำรจัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของ
ประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
นโยบำยของศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

๒ 
 

ศึกษำ วิเครำะห์ งำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศที่
ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  เข้ำสู่
ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน   กำร
วิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำ
แผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบ
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศ  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กล
ยุทธ์ โครงกำร และแผนงำนต่ำงๆ ของศูนย์ฯ ให้สำมำรถสนับสนุน
และตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคต
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพื้นที่ 
เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กำร
วิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำ
แผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยง
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของ
ประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอทำงวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้ง
ระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่  เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ
ส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของ
ประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพื้นที่ 
เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กำร
วิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดท ำแผน
โครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยง
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของ
ประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบ
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผน เชื่อมโยง บูรณำกำร และติดตำมประเมินผล แผนงำนและ
โครงกำรต่ำงๆ ในระดับกลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ กับบุคคล 
หน่วยงำน และองค์กรอ่ืนๆ โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ และ
โน้มน้ำว เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- จ ำนวนครั้งที่ติดต่อประสำนงำน 

2 ให้ข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำต่ำงๆ และถ่ำยทอดควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุก
ภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพ้ืนที่ เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของ
ประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศ
ของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำในศูนย์ฯ และส ำนังำนถิติแห่งชำติ เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกดิประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำร
ข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและ
ระดับพ้ืนที่เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงของประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
กำรจัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยง
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ 
ระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบน ำเสนอ
ข้อมูลและสำรสนเทศให้แก่หน่วยงำน องค์กร และที่ประชุมต่ำงๆ ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน และเกิด
ประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำม พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 4 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
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ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดบัที่ต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 4 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 4 
  

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 4 

 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร   
๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
  
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  หัวหน้ำฝ่ำย 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนยส์ำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  ในกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูงในด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือ
บริกำรทั่วไป  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกมำกในศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ   
เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆ ในศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ ได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ เช่น กำรจัดท ำงบ
บริหำรงำนทั่วไป  รวบรวมงบประมำณของศูนย์ฯ จัดท ำทะเบียน
และตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของศูนย์ฯ รำยงำนกำรใช้เงิน
ประจ ำงวดของศูนย์ฯ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ตรวจสอบกลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ-ครุภัณฑ์  ได้แก่ กำร
ท ำเรื่องเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์  ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์และจัดซ่อม
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนถูกต้องตำมระเบียบ
วัสดุที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 ก ำกับกำรวำงแผน และติดตำมงำนในศูนย์ฯ  เช่น งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติ
รำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ภำยในศูนย์  เพ่ือให้
กำรบริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีกำร
ปฏิบัต ิ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
5 ก ำกับดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ  โดย

ต้องมีกำรเตรียมเอกสำรกำรน ำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ 
เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธี
กำรต่ำงๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของศูนย์ฯ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้ง
หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็ จในกำร
ด ำเนินงำน 

7 ติดดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำหน่วยงำน  เพ่ือกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับควำม
ร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของศูนย์ฯ 

- จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน 

2 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำน
ในควำมรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และร่วมมือปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

 
ค. ด้านการก ากับดูแล 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมประเมินผล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 2 
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ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 2 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 2 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 2 
 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 2 
 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 

๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
จำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลทุกภำคส่วน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  กำรจัดท ำรำยงำนสถำนะข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  ในกำรตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจเป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์
ภำครัฐ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดท ำรำยงำน
สถำนะข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๓ 
 

นิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องการบูรณาการข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทุกภาคส่วน กำรวิเคราะห์
และน าเสนอสารสนเทศด้านเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำร
จัดท ารายงานสถานะข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่มีในระบบฐานข้อมูล
กลางของประเทศ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และ บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำน
เศรษฐกิจ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้
นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำน
เศรษฐกิจ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ  ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ บริหำรงบประมำณและทรัพยำกร
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร 
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ กำรวิ เครำะห์แล ะน ำเสนอ
สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  แก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ กำร
วิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
     
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับที่ต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 

 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  

๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 

๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดย
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคมและด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลทุกภำคส่วน กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำรำยงำนสถำนะ
ข้อมูลด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  กำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคม ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว ้
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคมและด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคมเป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ ำหมำยของศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคมและด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดท ำ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
รำยงำนสถำนะข้อมูลด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคม
และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูลทุกภำคส่วน กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคม
และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำร
จัดท ำรำยงำนสถำนะข้อมูลด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง ๆในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำน
สังคมและด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำน
สังคมและด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค เพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ  ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ บริหำรงบประมำณและทรัพยำกร

ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร 
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคมและด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้ำนสังคมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสังคมและด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศด้ำนสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน 
และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
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ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับที่ต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  

๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน   
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่จำก
หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลทุกภำคส่วน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำร
จัดท ำรำยงำนสถำนะข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก
มำกในกลุ่มสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรบูรณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่จำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลทุกภำค
ส่วน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสำรสนเทศเชิง
พ้ืนที่ เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของศูนย์
สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรบูรณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศ
เชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำรำยงำนสถำนะข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรบูรณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่จำก

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลทุกภำคส่วน  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
สำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรจัดท ำรำยงำนสถำนะ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีในระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
และ บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

4 แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง  ๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลเชิง
พ้ืนที่  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของ
ส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลเชิง
พ้ืนที่  กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำน และสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ บริหำรงบประมำณและทรัพยำกร
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- จ ำนวนครั้งที่ติดต่อ
ประสำนงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรบูร
ณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศเชิง
พ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลเชิงพ้ืนที่  กำรวิเครำะห์
และน ำเสนอสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่
ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
กำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
     

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
  

สมรรถนะทำงกำรบริหำร   
๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดย
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำ บริหำรจัดกำรและพัฒนำแผน
โครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบแนวทำงกำร
เชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบ
ทะเบียนข้อมูล ระบบกำรสืบค้นและแสดงผลข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่
ยำกมำกในกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำน
ด้ำนกำรจัดท ำ บริหำรจัดกำรและพัฒนำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของ
ประเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ ระบบบูรณำกำรข้อมูล 
ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของประเทศ ระบบทะเบียนข้อมูล 
ระบบกำรสืบค้นและแสดงผลข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ ำหมำยของศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฯ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ระบบฯ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณำกำร
ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของ
เจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และ บรรลุเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบฯ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณำ
กำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบฯ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณำ
กำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค เพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ  ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ บริหำรงบประมำณและทรัพยำกร
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฯ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฯ เพ่ือ
สนับสนุนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูล ของ
หน่วยงำนภำครัฐแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน 
และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
     

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดบัที่ต้องกำร 4 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  

๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 
 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศภำครัฐ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดย
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์  กำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำงๆ  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  กำรตัดสินใจและ
แก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศภำครัฐ ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว ้
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้
ในกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์  กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำงๆ  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์
สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน 
และเป้ำหมำยของศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเ พ่ือใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศบนเว็บไซต์  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจผ่ำนทำง
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำงๆ  กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ   เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้
ในกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์  กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำงๆ  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์
สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของ
เจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และบรรลุเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำง ๆ  กำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์
ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูล บริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์ กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค 
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ  ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ บริหำรงบประมำณและทรัพยำกร
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำร
น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์ กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำงต่ำงๆ  กำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์แก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศบนเว็บไซต์ 
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ/ช่องทำง
ต่ำงๆ  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
เว็บไซต์แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
     

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 4 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
     

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  

๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 
๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 1 

 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
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ส่วนที่ ๖ การลงนาม 
ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 

 


