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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  สถิติจังหวัด 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะสถิติจังหวัด ท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร    
สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูล กำรท ำส ำมะโน และกำรส ำรวจระดับพ้ืนที่ กำรบริกำรสถิติ สำรสนเทศ 
และวิชำกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสถิติ
จังหวัด มีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และภำรกิจของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ตลอดจนสนับสนุนยุทธศำสตร์ของจังหวัด และภำรกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนในกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำยุทธศำสตร์ นโยบำย 
แผนปฏิบัติรำชกำร และงบประมำณของส ำนักงำนสถิติจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติจังหวัดมีประสิทธิภำพ และบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผน 
 

๒ ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ตลอดจน
ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำน
สถิติจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

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

ปฏิบัติงำนในฐำนะสถิติจังหวัด ซึ่งมีหน้ำที่และรับผิดชอบทุกด้ำน
ของส ำนักงำนสถิติจังหวัด ในส่วนภำรกิจ ดังนี้ 
- กำรบริหำรจัดเก็บข้อมูล กำรท ำส ำมะโน และกำรส ำรวจ

ระดับพ้ืนที ่
- กำรบริกำรสถิติ สำรสนเทศ และวิชำกำรสถิติในระดับพื้นท่ี 
- กำรบริหำรจัดกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ 
- ภำรกิจสนับสนุนยุทธศำสตร์ของจังหวัด  
- ภำรกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภำยใต้

โครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์  และ
เป้ำหมำยของส ำนักงำนสถิติจังหวัดและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

- ร้อยละควำมส ำ เร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ ก ำกับ ดูแล งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรพัฒนำ

บุคลำกร กำรเสริมสร้ำงวินัย และกำรรักษำระบบคุณธรรม เพ่ือให้
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ และพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนสถิติ
จังหวัดให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติจังหวัด  
เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ผลงำนที่เที่ยงธรรม 

3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 
 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ศึกษำ ติดตำม และประยุกต์แนวทำง วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆใน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำ กั บ  ดู แ ล  กำ รด ำ เ นิ น ง ำน เ กี่ ย วกั บก ำร เ งิ น  ก ำ รบัญชี 
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะของ
ส ำนักงำนสถิติจังหวัด  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของส ำนักงำน
สถิติจังหวัด  เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์ที่ก 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 

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 
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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  สถิติจังหวัด 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับต้น 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะสถิติจังหวัด ท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร      
สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูล กำรท ำส ำมะโน และกำรส ำรวจระดับพ้ืนที่ กำรบริกำรสถิติ สำรสนเทศ 
และวิชำกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสถิติ
จังหวัด มีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และภำรกิจของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ตลอดจนสนับสนุนยุทธศำสตร์ของจังหวัด และภำรกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใตโ้ครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนในกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำยุทธศำสตร์ นโยบำย 
แผนปฏิบัติรำชกำร และงบประมำณของส ำนักงำนสถิติจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติจังหวัดมีประสิทธิภำพ และบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผน 
 

๒ ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ตลอดจน
ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำน
สถิติจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

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

ปฏิบัติงำนในฐำนะสถิติจังหวัด ซึ่งมีหน้ำที่และรับผิดชอบทุกด้ำน
ของส ำนักงำนสถิติจังหวัด ในส่วนภำรกิจ ดังนี้ 
- กำรบริหำรจัดเก็บข้อมูล กำรท ำส ำมะโน และกำรส ำรวจ

ระดับพ้ืนที ่
- กำรบริกำรสถิติ สำรสนเทศ และวิชำกำรสถิติในระดับพื้นท่ี 
- กำรบริหำรจัดกำรสถิติในระดับพ้ืนที่ 
- ภำรกิจสนับสนุนยุทธศำสตร์ของจังหวัด  
- ภำรกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภำยใต้

โครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์  และ
เป้ำหมำยของส ำนักงำนสถิติจังหวัดและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ ก ำกับ ดูแล งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรพัฒนำ

บุคลำกร กำรเสริมสร้ำงวินัย และกำรรักษำระบบคุณธรรม เพ่ือให้
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ และพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนสถิติ
จังหวัดให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติจังหวัด  
เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ผลงำนที่เที่ยงธรรม 

3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 
 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ศึกษำ ติดตำม และประยุกต์แนวทำง วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆใน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำ กั บ  ดู แ ล  กำ รด ำ เ นิ น ง ำน เ กี่ ย วกั บก ำร เ งิ น  ก ำ รบัญชี 
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะของ
ส ำนักงำนสถิติจังหวัด  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของส ำนักงำน
สถิติจังหวัด  เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์ที่ก 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 

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 2 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 2 

๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 2 
 
(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 ำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  สถิติจังหวัด 
ประเภท/ระดับ     อ ำนวยกำร  ระดับสูง/ต้น 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ด้านบริหารจัดการ ด้านการวางแผน 
การประสานงาน เพ่ือสนับสนุนการท างานของฝ่ายปฏิบัติการสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตสถิติในระดับท้องถิ่น และแก้ไขปัญหำที่ยำกมำกในส ำนักงำนสถิติจังหวัด เพ่ือให้กำร
จัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรสถิติ งำนผลิตสถิติใน
ระดับท้องถิ่น และงำนเผยแพร่สถิติ   เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มประเมินผลข้อมูลสถิติ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนงำนวิชำกำรสถิติ งำนผลิตสถิติในระดับท้องถิ่น และงำน
เผยแพร่สถิติ  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำ เร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผนงำนประจ ำปีและควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำน เ พ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. รับทรำบแผนโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโนของสสช.  เพ่ือใช้ใน
กำรวำงแผนประจ ำปีและแผนปฏิบัติกำรของจังหวัด 
 
 

- มี แ ผ น ง ำ น ป ร ะ จ ำ ปี แ ล ะ
แผนปฏิบัติกำรของสถิติจังหวัด 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรสถิติและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และ
เกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. รับระเบียบวิธี/ขนำดตัวอย่ำง/บัญชีรำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงมำ
จำกงำนวิชำกำรสถิติ 
     2. เลือกหน่วยตัวอย่ำงและด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำง 
     3. เสนอบันทึกถึงผู้ว่ำ ฯ พร้อมแนบหนังสือขอควำมร่วมมือใน 
กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติไปยังหน่วยตัวอย่ำง 
     4. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ตรวจสอบคุณภำพ วิเครำะห์และ
แก้ไขปัญหำ ในงำนส ำรวจและส ำมะโน และงำนวิชำกำรต่ำง ๆ  
รวมถึงเสนอแนะแนวทำงกำรท ำงำนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพ 
     5. ก ำหนดแผนกำรควบคุมคุณภำพ (ควำมถูกต้อง ครบถ้วน) 
กำรประเมินควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลสถิติ 

- สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำน
ของส่วนปฏิบัติกำรสถิติได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

5 บริหำรจัดกำรงำนผลิตสถิติในระดับท้องถิ่นและควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำน เ พ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. ศึกษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือทรำบแนวโน้ม
ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ และน ำไปพัฒนำโครงกำรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
     2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น รวมถึง
กำรวิเครำะห์ วิจัย และให้บริกำรข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น 
     3. วำงแผน เตรียมกำร บริหำรจัดกำร และก ำหนดรูปแบบ
โครงกำรส ำรวจ / ส ำมะโน กำรจัดท ำข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนที่ 
     4. ออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูล กำรจัดหมวดหมู่ นิยำม ให้มี
ควำมชัดเจนและได้คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

- ผู้บริหำรจังหวัดหรือผู้ต้องกำร
ใช้สถิติมีข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจ 

6 บริหำรจัดกำรงำนเผยแพร่สถิติและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
     1. เผยแพร่ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถิติจังหวัด และส่งเสริมกำรน ำ
ข้อมูลสถิติไปใช้ตำมหลักวิชำกำร 
     2. ให้บริกำรข้อมูลดิบ (Raw Data) ค ำอธิบำยที่เกี่ยวข้องของ
ข้อมูลที่สสช.จัดท ำขึ้น เพือ่ง่ำยต่อกำรต่อยอดและค้นหำ 
     3. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติแก่หน่วย
สถิติอ่ืน ๆ  รวมถึงกำรให้ควำมรู้ อบรม ประชุม สัมมนำ เพ่ือพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนสถิติกับหน่วยงำนในพื้นท่ี 
 
 

- ประชำชนเห็นควำมส ำคัญของ
สถิติและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
ต้องกำรได ้
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
7 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรจัดท ำกำรส ำรวจ
ภำยหลังกำรแจงนับของโครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจด้วยตัวอย่ำง  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย และ บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรสถิติ 
งำนผลิตสถิติในระดับท้องถิ่น และงำนเผยแพร่สถิติ   เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

9 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร
สถิติ งำนผลิตสถิติในระดับท้องถิ่น และงำนเผยแพร่สถิติ  กำรสร้ำง
แบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธีกำรจัดท ำโครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจ  
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

10 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน
สถิติจังหวัดมอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน  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 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรสถิติ งำนผลิตสถิติในระดับท้องถิ่น และ
งำนเผยแพร่สถิติ  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนงำนวิชำกำรสถิติ งำนผลิตสถิติในระดับ
ท้องถิ่น และงำนเผยแพร่สถิติแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ 
ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้
ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็ จในกำร
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. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  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 .................................... 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มปฏิบัติกำรสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    เจ้ำพนักงำนสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มปฏิบัติกำรสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  สถิติจังหวัด 
ประเภท/ระดับ     อ ำนวยกำร  ระดับสูง/ต้น 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูง ในด้ำนกำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล 
รวมทั้งบริหำรเครือข่ำยในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกมำกในส ำนักงำนสถิติจังหวัด เพ่ือให้กำรจัดท ำ
ส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำนของกลุ่ม  เพ่ือ

สนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 วิเครำะห์ เสนอแนะ และควำมเห็นเรื่องแผนงำน/โครงกำรงำนที่
มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบุคคลใดในกลุ่มงำน  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 น ำเสนอข้อมูล ปัญหำ อุปสรรคของแผนงำน/โครงกำร  เพ่ือหำแนว
ทำงแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนภำยในกลุ่ม 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ก ำกับ ดูแลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ และเสนอแนวทำงกำร
ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล รวมทั้ง
บริหำรเครือข่ำยในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนงำนที่ตั้งไว้ และสำมำรถสนับสนุนส่วนงำนต่ำงๆได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
5 บริหำรจัดกำรปฏิบัติงำนสนำมและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และ
เกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. ทดสอบระบบโปรแกรมส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลด้วยระบบ
ต่ำง ๆ เช่น ระบบ key-in และระบบ scan แบบสอบถำม ตำม
ข้อก ำหนดของเจ้ำของโครงกำร และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
     2. รับคู่มือกำรปฏิบัติงำนสนำม คู่มือกำรบรรณำธิกรและลง
รหัสและอุปกรณ ์
     3. อบรมเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนำม 
     4. จัดเก็บข้อมูลและประสำนงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ ส ำรวจ 
ส ำมะโน ในระดับพ้ืนที่รวมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

- สำมำรถจัด เก็บข้อมูลและ
ประสำนงำนกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติส ำรวจ ส ำมะโน ในระดับ
พ้ืนที่ ไ ด้ อย่ ำ งถู กต้ อ งและมี
ประสิทธิภำพ 

6 บริหำรจัดกำรควบคุมคุณภำพข้อมูลและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้กำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และ
เกิดควำมคุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. น ำข้อมูลเข้ำระบบ (key-in) จัดท ำกำรบรรณำธิกรลงรหัส 
บันทึกข้อมูล จำกกำรส ำมะโนและส ำรวจ 
     2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลน ำเข้ำ ด้วย
วิธีทำงสถิติอย่ำงง่ำย 
     3. ควบคุมคุณภำพงำนส ำมะโน/งำนส ำรวจตัวอย่ำงตำม
มำตรฐำนสำกล 

- ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
มีคุณภำพ 

7 บริหำรเครือข่ำยในพ้ืนที่และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำร
จัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจตัวอย่ำง มีประสิทธิภำพ และเกิดควำม
คุ้มค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
     1. แผนบริหำรเครือข่ำยในพ้ืนที่ และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ถูก
ส ำรวจ ทั้งประชำชน หน่วยงำนรัฐบำล วิสำหกิจในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถิติของประเทศ 
     2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ข้อเสนอแนะในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
แก่หน่วยสถิติอ่ืน ๆ รวมถึงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กับหน่วยงำนในพื้นท่ี 

- เครือข่ำยในพ้ืนที่มีทัศนคติและ
ควำมสัมพันธ์อันดีกับส ำนักงำน
สถิติจังหวัด 

8 ศึกษำ วิเครำะห์และติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรบันทึกข้อมูล กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล รวมทั้งบริหำรเครือข่ำย
ในพ้ืนที่   เ พ่ือน ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรปฏิบัติ งำนได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

9 ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย  เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ข. ด้านการก ากับดูแล 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมประเมินผล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรควบคุมคุณภำพ
ข้อมูล และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แก่หน่วยงำนสถิติอ่ืน รวมถึง
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอ่ืน  เพ่ือให้ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
บันทึกข้อมูล กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับ
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 2 
 
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน 

  

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 2 
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สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๘. บริกำรที่ดี ระดบัที่ต้องกำร 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 .................................... 

 


