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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำร  
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง  
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร  
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ  
และแก้ปัญหำงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกเป็นพิเศษในด้ำนกำรจัดท ำแผนแม่บท
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลและปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและ
พัฒนำมำตรฐำนสถิติประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำน  
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำรใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร ส่งเสริมให้
หน่วยสถิติเข้ำใจถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร และให้กำรรับรองคุณภำพสถิติทำงกำร 
ประสำนกับหน่วยสถิติ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำสถิติประเทศและรำยสำขำ และแผนพัฒนำสถิติระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งฐำนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรระบบสถิติของส ำนักงำนมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และ
ภำรกิจของส ำนักงำน และเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนโดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

แปลงนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำนมำสู่
แผนงำนและแผนปฏิบัติกำรของกอง  เพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนกำร
ด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรจัดท ำแผนแม่บทเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลและ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำรใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำ
กรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร ส่งเสริมให้หน่วยสถิติเข้ำใจ
ถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร และให้กำร
รับรองคุณภำพสถิติทำงกำร ประสำนกับหน่วยสถิติ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของกอง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

๓ 
 

ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ตลอดจน
ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกอง เพ่ือให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 พิจำรณำ ตรวจสอบกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนแม่บท
เกี่ ยวกับกำรด ำ เนินงำนทำงสถิติของรั ฐ  ตลอดจนติดตำม 
ประเมินผลและปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสถิติประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำร
ใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 
ส่งเสริมให้หน่วยสถิติเข้ำใจถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
สถิติทำงกำร และให้กำรรับรองคุณภำพสถิติทำงกำร ประสำนกับ
หน่วยสถิติ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดและ
มีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ดูแลและรับผิดชอบทุกด้ำนของกอง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของกองบริหำรจัดกำรระบบ
สถิติและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่ำมำกที่สุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนงำนด้ำนกำร
จัดท ำแผนแม่บทเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ ตลอดจน
ติดตำม ประเมินผลและปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและ
พัฒนำมำตรฐำนสถิติประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบ รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและ
เอกชนมีกำรใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติ
ทำงกำร ส่งเสริมให้หน่วยสถิติเข้ำใจถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมิน

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
คุณภำพสถิติทำงกำร และให้กำรรับรองคุณภำพสถิติทำงกำร 
ประสำนกับหน่วยสถิติ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองสำมำรถ
สนับสนุนและตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งในปัจจุบัน
และอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3 บริหำรงำน ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนแม่บท
เกี่ ยวกับกำรด ำ เนินงำนทำงสถิติของรั ฐ  ตลอดจนติดตำม 
ประเมินผลและปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสถิติประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำร
ใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 
ส่งเสริมให้หน่วยสถิติเข้ำใจถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
สถิติทำงกำร และให้กำรรับรองคุณภำพสถิติทำงกำร ประสำนกับ
หน่วยสถิติ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกองมีประสิทธิภำพ ตรงตำม
มำตรฐำน และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมภำรกิจที่กองบริหำรจัดกำรระบบ
สถิติรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเครำะห์ปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำรของกองในภำพรวม  เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำ และวำงงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดท ำแผน
แม่บทเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ ตลอดจนติดตำม 
ประเมินผลและปรับปรุงแผนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสถิติประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำร
ใช้มำตรฐำนสถิติ จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 
ส่งเสริมให้หน่วยสถิติเข้ำใจถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
สถิติทำงกำร และให้กำรรับรองคุณภำพสถิติทำงกำร ประสำนกับ
หน่วยสถิติ  พัฒนำมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนและกำรเชื่อมโยงข้อมูล
สถิติให้มีประสิทธิภำพ ทันกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถ
รองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

- 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 ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกอง ที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดและสอดคล้องกับ
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของกองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองและบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกอง เพ่ือให้เป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของส ำนักงำน 

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

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกอง  
เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงควำมคุ้มค่ำ  
เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด 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 
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ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับที่ต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 4 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 4 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องกำร 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  หัวหน้ำฝ่ำย 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย  ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนด้ำนงำนธุรกำร สำรบรรณ และบริหำรทั่วไป  ในกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกใน กอง
บริหำรจัดกำรระบบสถิติ  เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆ ในกองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ ได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้องและ
มีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ เช่น กำรจัดท ำงบ
บริหำรงำนทั่วไป  รวบรวมงบประมำณของกอง จัดท ำทะเบียนและ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกอง รำยกำรใช้เงินประจ ำงวด
ของกอง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ตรวจสอบกลั่นกรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ -ครุภัณฑ์  ได้แก่  
กำรท ำเรื่องเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์  ตรวจสอบวัสดุ -ครุภัณฑ์และ 
จัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนพำหนะ ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและจัดท ำรำยงำน
กำรใช้รถและน้ ำมันประจ ำเดือน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนถูกต้อง 
ตำมระเบียบวัสดุที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 ก ำกับกำรวำงแผน และติดตำมงำนในกอง  เช่น งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติ
รำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์  เพ่ือให้สำมำรถ
บริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีกำร

ปฏิบัติ  เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 
- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ก ำกับดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ  
โดยต้ องมีกำร เตรี ยมเอกสำรกำรน ำ เสนอ กำรจดบันทึ ก  
ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรกำรประชุม
หรืองำนพิธีกำรต่ำงๆ นั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุ คคลต่ำงๆ  
ทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

7 ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำหน่วยงำน  เพ่ือกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับควำม
ร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของกอง 

- 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    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มนโยบำยและพัฒนำระบบสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงด้ำนการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน 
และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ

ระบบงำนการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนโยบำยและ
พัฒนำระบบสถิต ิ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
การจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้า ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
เจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ ส ำนักงำน
ก ำหนดไว้ 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลักด้ำนการจัดท าแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนการจัดท าแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธี
ในกำรจัดท ำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 

มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและพัฒนำระบบสถิติ  เพ่ือเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 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 
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ง. ดา้นการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้า ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  และ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป  เ พ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและแผนแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับ
รองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิด
กำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 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 2 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 2 

  
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    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มมำตรฐำนสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำน
สถิติของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำก ในกลุ่มมำตรฐำนสถิติ 
กองนโยบำยและวิชำกำรสถิติ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติ
ของประเทศ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศ  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มมำตรฐำนสถิติ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำน
สถิติของประเทศ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 
 
 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสถิติของประเทศ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรจัดท ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสถิติของประเทศ กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธี
ในกำรจัดท ำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก 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 และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มมำตรฐำนสถิติ  เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก 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
เกี่ยวกับกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศ และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำและพัฒนำมำตรฐำนสถิติของ
ประเทศแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
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 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. กำรควบคมุตนเอง 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)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มประสำนสถิติระดับพ้ืนที่ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงด้ำนการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
แปลงแผนหรือสนับสนุนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย จัดท า (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับ
พ้ืนที่ (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติของทุกภำคส่วนในระดับ
พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ชุดข้อมูลสถิติที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำได้ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบันใน
ระดับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงต้องใช้องค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำนใน
พ้ืนทีข่องกลุ่มประสำนสถิติระดับพ้ืนที่ กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำร
พัฒนำระบบงำนด้ำนการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
แปลงแผนหรือสนับสนุนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มประสำนสถิติระดับ
พ้ืนที ่

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรจัดท า (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
โดยการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ (ร่าง) ผังสถิติ
ทางการระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
รวมทั้งควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มประสำนสถิติระดับพื้นท่ีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรจัดท า (ร่าง)  
ชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัด
กำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยการจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 
จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งควำม
ต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุ
เป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ในการจัดท ำ (ร่าง) ชุดข้อมูล
สถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำ
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติ
ระดับพ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 
กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งควำมต้องกำรใช้ข้อมูล
สถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่  

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำ จัดท ำ (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติท่ีตอบโจทย์ประเด็นส ำคัญ
ในระดับพ้ืนที่และทันกับสภำวะกำรณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำใน
ระดับพ้ืนที ่ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

6 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
การจัดท า (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่
ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการ
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการ
ระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจั งหวัด ) ซึ่ ง เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
รวมทั้งควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่  

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ให้สำมำรถสร้ำงแบบแผน เทคนิค  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

7 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืน  ๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มประสำนสถิติระดับพ้ืนที่  เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด รวมทั้งหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
นอกสังกัดทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดท ำแผนปฏิบัติการฯ การจัดท า (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำ
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติ
ระดับพ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 
กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งควำมต้องกำรใช้ข้อมูล
สถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดท ำแผนปฏิบัติการฯ การจัดท า (ร่ าง ) ชุดข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับ
พ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/ 18 กลุ่ม
จังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติของทุก
ภำคส่วนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนการจัดท ำแผนปฏิบัติการฯ การจัดท า (ร่าง) 
ชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศที่ส ำคัญ จ ำเป็น ที่ตอบสนองตัวชี้วัด
กำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยการจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่  (ร่าง) ผังสถิติทางการระดับพ้ืนที่ (76 
จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และควำมต้องกำร
ใช้ข้อมูลสถิติของทุกภำคส่วนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งกำรวิเครำะห์
และน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์ในทุกมิติและทุกระดับแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ 
ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้
ภำยในส ำนักงำน/นอกส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำร
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

 
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 ำนำญกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มประสำนสถิติด้ำนภำรกิจ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงด้ำนกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์แผนยุทธศา
สาตร์ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาฯ ในด้านต่างๆ ได้ จัดท าทะเบียนรายการสถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาสถิติทางการ ติดตามผลการด าเนินงาน ตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาสถิติ
รายสาขา รวมทั้งจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ซึ่งรวบรวมรายการข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ
ผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล (Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยาก ในกลุ่มประสาน
สถิติด้านภารกิจ กองบริหารจัดการระบบสถิติ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในด้ำนการ
บริหำรจัดกำรระบบสถิติ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มประสำนสถิติด้ำน
ภำรกิจ 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล     
ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้ จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถติิทางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๔ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ในกำร
วิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์  
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

๕ ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
ยุทธศำสำตร์ แผน และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำร
วิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๖ 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในภำพรวม
บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและ
ติดตำมประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่
ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มประสำนสถิติด้ำนภำรกิจ  เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก 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 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร

หรือคณะท ำงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
วิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์  แก่เจ้ำหน้ำที่ ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- การจัดท าผังสถิติทางการ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสาตร์ของชาติได้  จัดท าทะเบียนรายการ
สถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิต  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาสถิตทิางการ ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 
 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๓๘๕ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
- การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ที่รวบรวมรายการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐผลิต พร้อมด้วยค าอธิบายรายการข้อมูล 
(Metadata) ที่ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล ระดับชั้นความลับ ประเภทและรูปแบบข้อมูล เป็นต้น 

 
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 2 
 
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 

 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
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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 ำนำญกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงด้ำนกำรจัดท ำหลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ 
รวมทั้งประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก ในกลุ่มประเมินคุณภำพ
สถิติทำงกำร กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรง
ตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร โดยจัดท ำหลักปฏิบัติเพ่ือ
กำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย กำรจัดท ำเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ รวมทั้ง
กำรจัดท ำวิธีกำรและเครื่องมือในกำรประเมินและพัฒนำคุณภำพ
สถิติทำงกำร  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม
ประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรวิเครำะห์แผนงำน นโยบำย และยุทธศำสตร์ เพ่ือให้
ไดห้ลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย กำร
จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของ
ประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำคู่มือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรประเมิน
และพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร  
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรวิเครำะห์แผนงำน นโยบำย 
และยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ได้หลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสถิติ
ทำงกำรประเทศไทย กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับ
กำรจัดท ำสถิติของประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำคู่มือวิธีกำรและ
เครื่องมือในกำรประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร  เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุ
เป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ในกำรวิเครำะห์แผนงำน 
นโยบำย และยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ได้หลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย  กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำ
คู่มือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติ
ทำงกำร  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรจัดท ำหลักปฏิบัติเพ่ือ
กำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย  กำรจัดท ำเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ รวมทั้ง
ประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร   ตำมที่ก ำหนดใน
แผนพัฒนำสถิติทำงกำร กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค  เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถิติ
ทำงกำร รวมถึงโครงกำรของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพสถิติ มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร  เพ่ือเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก 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
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์แผนงำน นโยบำย และยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ได้  
กำรจัดท ำหลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรประเทศ
ไทย กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติ
ของประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำคู่มือวิธีกำรและเครื่องมือในกำร
ประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำหลักปฏิบัติเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย 
กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของ
ประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำคู่มือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรประเมิน
และพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำหลักปฏิบัติ เ พ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย  กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพสถิติส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำ
คู่มือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติ
ทำงกำร  ตำมที่ก ำหนดในแผนพัฒนำสถิติทำงกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
ระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำร
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
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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 2 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 2 
 
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 

 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
วันที่ที่ได้จัดท ำ .................................... 

 


