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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (วิชำกำรสถิติ) 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง  
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์ ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน 
อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำนใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกในด้ำนกำรวิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำ
และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนของกองสถิติพยำกรณ์มีประสิทธิภำพและ
สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และภำรกิจของส ำนักงำน และเกิดประโยชน์แก่ประเทศ
และประชำชนโดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

แปลงนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำน  มำสู่
แผนงำนและแผนปฏิบัติกำรของกองสถิติพยำกรณ์ เพ่ือให้สำมำรถ
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนกำร
ด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรวิเครำะห์ สถิติแนวโน้ม กำร
คำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูล
แนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  รวบรวม

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
และบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของกองมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

๓ 
 

ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม หรือกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรวิเครำะห์ สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย 
และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ตลอดจนพัฒนำ ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล
ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกองสถิติ
พยำกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักงำน
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 พิจำรณำ ตรวจสอบกำร จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้
วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงที่
ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ดูแลและรับผิดชอบทุกด้ำนของกองสถิติพยำกรณ ์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของกองสถิติพยำกรณ์และ
ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกที่สุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนงำนด้ำนกำร
วิเครำะห์ สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ พัฒนำและส่งเสริม
กำรใช้ข้อมูลเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองสำมำรถสนับสนุนและ
ตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
3 บริหำรงำน ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ สถิติ

แนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้
วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมภำรกิจที่กองรับผิดชอบ  เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเครำะห์ปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำรของกองในภำพรวม  เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำ และวำงงำนกำรจัดท ำสถิติและประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม จัดท ำแผนและด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับงำนของส ำนักงำนให้มี
ประสิทธิภำพ ทันกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับ
เหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดและสอดคล้องกับ
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองสถิติพยำกรณ์ 
และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ศึกษำ ติดตำม และประยุกต์แนวทำง วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆใน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ ส่งเสริม และกระตุ้น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำร
ด ำเนินงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองสถิติพยำกรณ์  
เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของส ำนักงำน 

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

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองสถิติ
พยำกรณ์  เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงควำม
คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด และเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ก.พ.  
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ระดับท่ีต้องกำร 2 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับที่ต้องกำร 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 .................................... 
วันที่ทีไ่ด้จัดท ำ .................................... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้เชี่ยวชำญ (ด้ำนวิชำกำรสถิติ) 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับเชี่ยวชำญ  
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนกำรวิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  
จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  รวบรวมและบูรณำกำร
ข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล ในกำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำเชิงวิชำกำรที่ยำก ซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้ำงมำกในกองสถิติพยำกรณ์  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของกองสถิติพยำกรณม์ีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และ
ภำรกิจของส ำนักงำน และเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนโดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งมีหน้ำที่และรับผิดชอบพิจำรณำ
กำรวิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  กำรจัดท ำสถิติเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  
กำรจัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำและส่งเสริม
กำรใช้ข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับนโยบำยของกองสถิติ
พยำกรณ ์
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

ศึกษำ ค้นคว้ำ ติดตำมเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ด้ำนกำร
วิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม 
และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้
วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล เพ่ือเสนอแนะ
และให้ค ำปรึกษำในกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ โครงกำร และ
แผนงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อมูลสถิตทิี่มีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอทำงวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรวิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  
จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรจัดท ำแผนด ำเนินกำร
ของกองสถิติพยำกรณ์   เ พ่ือ ให้กำรด ำ เนินงำนของกอง มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๔ เสนอแนะ พัฒนำระบบ และวิธีกำรติดตำมประเมินผลกำรวำงแผน
งำน นโยบำย โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนกำรวิเครำะห์สถิติ
แนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้
วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๕ ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์  วำงแผน บูรณำกำร 
ติดตำม เร่งรัด และประเมินผล แผนงำนและโครงกำร พิจำรณำ 
และตรวจสอบงำนตำมภำรกิจของกองสถิติพยำกรณ์ ให้บรรลุตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๕๕ 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

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

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

2 ให้ข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำร
วิเครำะห์สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน 
ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำ
ดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ แก่ เจ้ำหน้ำที่ ในระดับรองลงมำ 
หน่วยงำน องค์กร และที่ประชุมต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน และเกิดประโยชน์และควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
 
 
 
 

3 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
สถิติแนวโน้ม กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม 
และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำดัชนี 
เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม  รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ยุ่งยำก และซับซ้อนแก่หน่วยงำนรำชกำร 
และประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- 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 4 
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร 3 
  
ทักษะทีจ่ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 4 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 

๘. บริกำรที่ดี ระดับที่ต้องกำร 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) 
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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  หัวหน้ำฝ่ำย 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำม
ช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูงในด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำง
ยำกในกองนโยบำยและวิชำกำรสถิติ  เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆในกองสถิติพยำกรณ์ 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 กำร
ท ำเรื่องเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์  ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์และจัดซ่อม
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
พำหนะ ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและจัดท ำรำยงำนกำรใช้
รถและน้ ำมันประจ ำเดือน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนถูกต้องตำม
ระเบียบวัสดุที่ก 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  โดย
ต้องมีกำรเตรียมเอกสำรกำรน ำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ 
เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธี
กำรต่ำงๆนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้ง
หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

7 ติดดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม 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 ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำน
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 ระดบัที่ต้องกำร 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)     กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน   กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง   ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ      ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก
มำก ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสิ่งแวดล้อม  จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้มและคำดกำรณ์
ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์และพยำกรณ์
เชิงเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์เชิงเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนวิเครำะห์และ
พยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติ
เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสิ่งแวดล้อม  กำรจัดท ำ
ดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้มและคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ประสำนงำน และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและสิ่งแวดล้อม  กำรจัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม
และคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและยุทธศำสตร์  สนับสนุน ติดตำม และประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
หรือแผนงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์เชิงเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งติดตำมเทคนิคต่ำงๆ 
ในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอด
งำนวิเครำะห์  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนงำนต่ำงๆ ของกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์เชิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และร่วม
ด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน มอบหมำยงำน 
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 

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

กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ  
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
โน้มน้ำว จูงใจทีมงำน หรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและร่วมกันด ำเนินกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำน
ต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  รวมทั้งกำรจัดท ำดัชนี 
เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้มและคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และให้แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ
สิ่งแวดล้อม  กำรจัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้มและ
คำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ 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 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 ระดบัที่ต้องกำร 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 .................................... 
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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)    กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
ในกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยำกรณ์  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนที่สูงมำก ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำก  ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำร
จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมิน
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ   รวมถึงกำรจัดท ำตัวชี้วัดระดับสำกลเพ่ือ
สนับสนุน ติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำและสนับสนุนค่ำคำด
ประมำณประชำกรและครัวเรือนส ำหรับโครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ    เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์และพยำกรณ์เชิงสังคมของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำรจัดท ำสถิติ ดัชนี 
เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เพ่ือสนับสนุน 
ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และยุทธศำสตร์ชำติ   รวมทั้งกำรติดตำมและประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำและ
สนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกรและครัวเรือนส ำหรับโครงกำร
ส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนวิเครำะห์และ
พยำกรณ์สถิติเชิงสังคม 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและ
คำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์
ชำติ   รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำใน
บริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำและสนับสนุนค่ำคำดประมำณ
ประชำกรและครัวเรือนส ำหรับโครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและ
ครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคมเป็นไป
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำร
จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  
เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ   รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำ
และสนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกรและครัวเรือนส ำหรับ
โครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่ ในกลุ่มงำน
วิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคมเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุ
เป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  
กำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  
เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ   รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำ
และสนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกรและครัวเรือนส ำหรับ
โครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำย
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงองค์ควำมรู้
ใหม่ๆ กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์
ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เ พ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมิน

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ   
รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบท
สังคมโลก และกำรจัดท ำและสนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกร
และครัวเรือนส ำหรับโครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือน
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ส ำหรับน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำง
แบบแผน เทคนิค  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ  มอบหมำยงำน  แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม  
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก 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
วิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์
ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เ พ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมิน
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ   
รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบท
สังคมโลก และกำรจัดท ำและสนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกร
และครัวเรือนส ำหรับโครงกำรส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือน

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  แก่บุคลำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

2 เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ  กำรจัดท ำสถิติ 
ดัชนี เครื่องชี้วัดและคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคม  เพ่ือสนับสนุน 
ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และยุทธศำสตร์ชำติ   รวมทั้งกำรติดตำมและประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในบริบทสังคมโลก และกำรจัดท ำและ
สนับสนุนค่ำคำดประมำณประชำกรและครัวเรือนส ำหรับโครงกำร
ส ำรวจด้ำนประชำกรและครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  แก่
บุคลำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำร
ท ำงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 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. วิสัยทัศน ์ 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  นักวิชำกำรสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำน ให้ควำมเห็น เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกับผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมปฏิบัติงำน  โดย
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนอย่ำงสูงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ และ
คำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  จัดท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดท ำดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้มด้ำนสังคม เพ่ือ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  และร่วมรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในส่วนกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรพัฒนำตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ควำมเห็นในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำในกลุ่ม
งำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยำกรณ ์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์และพยำกรณ์
เชิงสังคมของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำม
แผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำน
ในส่วนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบจำกผู้บังคับบัญชำโดยตรง 
และผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์ ในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 
และคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ในกำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้ม
ด้ำนสังคม เพื่อสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

วิเครำะห์ข้อมูลสถิติ และคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์  ในส่วนที่ได้รับมอบหมำย
ผู้บังคับบัญชำโดยตรง และผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์ ในกำร 
จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้มด้ำนสังคม เพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วิเครำะห์ข้อมูลสถิติที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อน และคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้ม
ด้ำนสังคม เพื่อสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ และ
คำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ ำนสังคมเ พ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ รวมถึงจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้ม
ด้ำนสังคม เพื่อสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 
และคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำกำรจัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูล
แนวโน้มด้ำนสังคม เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้ 
รวมถึงสร้ำงแบบแผน วิธีกำรเทคนิค ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
6 
 

ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ร่วมด ำเนินกำรวำงแผน โครงกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ใน
ส่วนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบจำกผู้บังคับบัญชำโดยตรง และ
ผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์ หรือผู้บริหำรของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อมอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และวิธีกำรด ำเนินงำน ในส่วนที่
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบจำกผู้บังคับบัญชำโดยตรง และ
ผู้อ ำนวยกำรกองสถิติพยำกรณ์ ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 
และถ่ำยทอดไปยังผู้ ร่วมด ำเนินกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ ในระดับ
รองลงมำ เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนทั้งในกลุ่มงำนวิเครำะห์และ
พยำกรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยำกรณ์ รวมถึงศูนย์/กองอ่ืนๆ
ภำยในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกที่มี
ควำมเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน  โดยมีบทบำทในกำรท ำควำม
เข้ำใจ ชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
ที่ได้รับมอบหมำยจำกกองสถิติพยำกรณ์ และส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันจำกคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสถิติ และคำดกำรณ์ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมในส่วนที่
รับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ในกำร
จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้มด้ำนสังคม เพ่ือ

- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
สนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และ
บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้  เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน
ของตนเอง 

2 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ และคำดกำรณ์
ภำวกำรณ์ด้ำนสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ   
จัดท ำสถิติ ดัชนี เครื่องชี้วัด และข้อมูลแนวโน้มด้ำนสังคม เพ่ือ
สนับสนุน ติดตำม และประเมินแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสำมำรถใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ต่ำงๆ ทำงด้ำนสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และ
บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนดไว้  แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
ระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และสำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ในกำรท 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 
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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)     กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน   กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง   ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ      ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก
มำกด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูล
สถิติ  กำรให้บริกำรและเผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  กำรให้บริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่ผู้ใช้ ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  กำรพัฒนำกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรให้บริกำรตอบ
แบบสอบถำมด้ำนสถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำนศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
2540  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำม
มำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ และกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูลสถิติ   กำรบริกำรและ
เผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  กำรบริกำรข้อมูลระดับ
ย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  พัฒนำกำรบริกำร
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรบริกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนสถิติของ
องค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำนศิลปกรรมและนิทรรศกำร
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๗๗ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูล 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ และกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูลสถิติ   กำรบริกำรและ
เผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  กำรบริกำรข้อมูลระดับ
ย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  กำรพัฒนำกำร
บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรบริกำรตอบแบบสอบถำมด้ำน
สถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำนศิลปกรรมและ
นิทรรศกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติ
ไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540   เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูล
สถิติ และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูล
สถิติ  กำรบริกำรและเผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  กำร
บริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  กำร
พัฒนำกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ   กำรบริกำรตอบ
แบบสอบถำมด้ำนสถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำน
ศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำร
น ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540   เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุ
เป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้
ข้อมูลสถิติ และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของ
ข้อมูลสถิต ิ กำรบริกำรและเผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
กำรบริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
กำรพัฒนำกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรบริกำรตอบ
แบบสอบถำมด้ำนสถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำน
ศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำร

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๗๘ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
น ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540    เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ใช้ข้อมูลสถิติ และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และ
แหล่งของข้อมูลสถิติ  กำรบริกำรและเผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ  กำรบริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  กำรพัฒนำกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  
กำรบริกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนสถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  
กำรจัดท ำงำนศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำน
ห้องสมุด และกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ.2540   รวมถึงกำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค  เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนงำนต่ำงๆ ของกลุ่มงำนบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย หรือร่วม
ด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน มอบหมำยงำน 
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูล  เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และร่วมกันด ำเนินกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๗๙ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกันทั้ง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จ ในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูลสถิติ   กำรบริกำรและเผยแพร่
เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  กำรบริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่
ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  กำรพัฒนำกำรบริกำรและ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรบริกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนสถิติของ
องค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัดท ำงำนศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือ
กำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  
กำรจัดท ำงำนห้องสมุด และกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.2540 รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
และองค์กรระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติ 
และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งของข้อมูล
สถิติ  กำรบริกำรและเผยแพร่เอกสำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
กำรบริกำรข้อมูลระดับย่อยแก่ผู้ใช้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด  กำรพัฒนำกำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ  กำรบริกำร
ตอบแบบสอบถำมด้ำนสถิติขององค์กรระหว่ำงประเทศ  กำรจัด
ท ำงำนศิลปกรรมและนิทรรศกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกำร
ส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์  กำรจัดท ำงำนห้องสมุด 
และกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
2540 แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท 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 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 

 
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 .................................... 
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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)    กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติอ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน และ
รำยงำนอ่ืนๆในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/
วำรสำร/ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดยประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำน
สถิติจังหวัด  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ กองสถิติพยำกรณ์  เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน 
และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ที่จัดท ำโดย
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติอ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ 
ส ำมะโน และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  
ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/วำรสำร/
ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดยประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  
จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำนสถิติจังหวัด  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติอ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำร
หมำยเลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/วำรสำร/ISBN/ISSN ของ
ส ำนักงำนฯ  โดยประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำง
ต้นแบบรำยงำนสถิติจังหวัด  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน 
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติอ่ืน  
จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกล
ประจ ำหนังสือ/วำรสำร/ ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดย
ประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำน
สถิติจังหวัด  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติ
อ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกล
ประจ ำหนังสือ/วำรสำร/ ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดย
ประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำน
สถิติจังหวัด  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้
นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติ
อ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกล
ประจ ำหนังสือ/วำรสำร/ ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดย
ประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำน
สถิติจังหวัด กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

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

วำงแผนงำนต่ำงๆของกลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ เพ่ือให้ด ำเนินงำน
ได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย หรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน 
โครงกำรของส ำนักงำน มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ   เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และร่วมกันด ำเนินกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก 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 ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรบูรณำ
กำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
และหน่วยสถิติอ่ืน  จัดท ำรำยงำนผลส ำรวจ ส ำมะโน และรำยงำน
อ่ืนๆในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลข
มำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/วำรสำร/ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  
โดยประสำนงำนกับหอสมุดแห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบ
รำยงำนสถิติจังหวัด และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ที่
จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และหน่วยสถิติอ่ืน  จัดท ำรำยงำน
ผลส ำรวจ ส ำมะโน และรำยงำนอ่ืนๆในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(CD-ROM)  ให้บริกำรหมำยเลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/
วำรสำร/ISBN/ISSN ของส ำนักงำนฯ  โดยประสำนงำนกับหอสมุด
แห่งชำติ  จัดท ำโครงร่ำงต้นแบบรำยงำนสถิติจังหวัดแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
ระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำร
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
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 

 
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 
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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)    กองสถิติพยำกรณ์ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก
มำกในกลุ่มคลังข้อมูลสถิติ กองสถิติพยำกรณ์  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่เก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  
จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ 
และช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ เช่น Mobile Application ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล
ส ำหรับกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูลจังหวัด หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติเข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรง
ตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมจำกหน่วย
สถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  จัดท ำตำรำงสถิติ 
และสถิติที่ส ำคัญและจ ำ เป็นของประเทศเ พ่ือให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ และช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ 
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกลุม่คลังข้อมูลสถิติ 
 
 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๘๘ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติท่ีเก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ 
เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่
ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำค
ส่วนทำงเว็บไซต์ และช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติที่
เก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  
จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศเพ่ือ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ และช่องทำงกำร
ให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สถิติที่เก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติ
รำยสำขำ จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของ
ประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ และ
ช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สถิติที่เก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติ
รำยสำขำ จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของ
ประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ และ
ช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กำรสร้ำง
แบบแผน เทคนิค เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- 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 
 

วำงแผนงำนต่ำงๆ ของกลุ่มคลังข้อมูลสถิติ  เ พ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และร่วมด ำเนินกำร
วำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน มอบหมำยงำน แก้ปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มคลังข้อมูลสถิติ  เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็ จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนงำนกับหน่วยสถิติต่ำงๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถิติ และ
ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
โน้มน้ำว จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและร่วมกันด ำเนินกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ทั้ง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็ จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำ
ระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  จัดท ำตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญ
และจ ำเป็นของประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำง  
เว็บไซต์ และช่องทำงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวม
จำกหน่วยสถิติต่ำงๆ เข้ำระบบคลังข้อมูลสถิติรำยสำขำ  จัดท ำ
ตำรำงสถิติ และสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศเพ่ือให้บริกำร
แก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนทำงเว็บไซต์ และช่องทำงกำรให้บริกำร
อ่ืนๆ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ 
ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
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 

 
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 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๑๙๑ 

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 .................................... 
 
 
 
 
 
 
 


