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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    ผู้อ ำนวยกำร 
ประเภท/ระดับ    ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง  
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 

ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองสถิติเศรษฐกิจ ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน 
อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำน     
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกเป็นพิเศษในด้ำนจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ        
ในระดับมหภำค พัฒนำกำรจัดท ำสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำน
ด้ำนเศรษฐกิจในระดับมหภำคและพัฒนำกำรจัดท ำสถิติของส ำนักงำน ให้มีประสิทธิภำพสำมำรถบรรลุผล
ส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และภำรกิจของส ำนักงำน และเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชน
โดยรวม 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนกำร
ด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆ ด้ำนงำนจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำน
ด้ำนเศรษฐกิจในระดับมหภำค งำนพัฒนำกำรจัดท ำสถิติ งำน
วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 พิจำรณำ ตรวจสอบกำรพัฒนำกำรจัดท ำสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ  

เ พ่ือให้กำรด ำ เนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ ก ำหนดและมี
ประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ดูแลและรับผิดชอบทุกด้ำนของกอง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของกองสถิติเศรษฐกิจและ
ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกที่สุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนงำนกำร
พัฒนำกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกอง
สำมำรถสนับสนุนและตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 บริหำรงำน ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดท ำ
สถิติด้ำนเศรษฐกิจ งำนวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน     
ของกองมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และบรรลุเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่กองรับผิดชอบ  เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเครำะห์ปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำรของกองในภำพรวม  เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพ ทันกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
และสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

- 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 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้

กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองและบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกอง  เพ่ือให้เป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยของส ำนักงำน 

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

2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกอง  
เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงควำมคุ้มค่ำ เกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด และเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

  

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 4 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 4 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 4 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 4 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 4 

  
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 4 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 4 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 4 
 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร   
๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 3 

๒๐. กำรสอนงำนและให้อ ำนำจแก่ผู้อื่น ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

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

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ซ่ึงไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูงในด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ   
ที่ค่อนข้ำงยำก เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆ ในกองสถิติเศรษฐกิจ ได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
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      
กำรจดัท ำเรื่องเบิกจ่ำยวัสดุ-ครุภัณฑ์  ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ และ
จัดท ำเรื่องขอซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ถูกต้องตำมระเบียบวัสดุที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 ก ำกับกำรวำงแผน และติดตำมงำนในกอง  เช่น งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อให้สำมำรถบริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือ
วิธีกำรปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของ
ผู้บริหำร 

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

ต้องมีกำรเตรียมเอกสำรกำรน ำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ 
เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธี
กำรต่ำงๆ นั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ        
ทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

7 ติดดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำหน่วยงำน  เพ่ือกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. 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 

 
ค. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับควำม
ร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำน
ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และร่วมมือปฏิบัติงำน 
ให้มีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 2 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 2 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 2 
 

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 2 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 2 
 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๙. กำรควบคุมตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 

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

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติอุตสำหกรรม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติเศรษฐกิจ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุน        
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง     
ด้ำนสถำนประกอบกำรเก่ียวกับอุตสำหกรรม โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สูงมำกด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ พ้ืนฐำนด้วยวิธีส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง ศึกษำและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือใช้วำงแผนในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และตรงกับ 
ควำมต้องกำรผู้ใช้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติ      
ด้ำนอุตสำหกรรม มีกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสถิติอุตสำหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำร     

ใช้ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบ วิเครำะห์ และพัฒนำกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำนอุตสำหกรรม ก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
งำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนอุตสำหกรรม เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ และตัดสินใจแก้ปัญหำ   
ในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเก่ียวกับอุตสำหกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อน

ของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ     
ด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรม กำรพัฒนำรูปแบบ   
ในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรม และกำรสร้ำง
แบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ  ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจ       
ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วำงแผน หรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนที่

ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น     
ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติ อุตสำหกรรม เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ  

จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้ใช้ข้อมูล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำสถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรม กำรวิเครำะห์
ข้อมูล และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน 
หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสถำนประกอบกำร 
เกี่ยวกับอุตสำหกรรม แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน 
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยใน
ส ำนักงำน และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

  

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 

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

 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ  
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบริกำร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร กองสถิติเศรษฐกิจ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุน        
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง     
ด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำและบริกำร โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้วยวิธีส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง ศึกษำและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือใช้วำงแผนในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และตรงกับควำม
ต้องกำรผู้ใช้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนธุรกิจ
กำรค้ำและบริกำร มีกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบริกำร กองสถิติ
เศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้

ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบ วิเครำะห์ และพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำนธุรกิจกำรค้ำและบริกำร 
ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำนกำรจัดท ำ
ข้อมูลสถิติงำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนธุรกิจกำรค้ำและ
บริกำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ และตัดสินใจแก้ปัญหำ   
ในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำ
และบริกำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อน

ของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
สถำนประกอบกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำและบริกำร กำรพัฒนำ
รูปแบบในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและภำยใต้นโยบำยของ
ส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำและบริกำร และ
กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/
ส ำมะโน เ พ่ือน ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรปฏิบัติ ง ำนได้อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วำงแผน หรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนที่

ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น     
ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบริกำร เพ่ือเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ  

จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้ใช้ข้อมูล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำสถิติด้ำนสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำและบริกำร 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสถำนประกอบกำร 
เกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำและบริกำร แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ 
ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 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 ระดับที่ต้องกำร 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 ำนำญพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติเศรษฐกิจ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำน  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
ด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก
มำก ในกลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกองในด้ำน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มวำงแผนและพัฒนำ
สถิติด้ำนเศรษฐกิจ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำ     
ในด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำนกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท ำด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่กองก ำหนดไว้ 

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

คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจ กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๕ ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธี   
ในกำรจัดท ำเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๖ 
 

ปฏิบัติ งำนและสนับสนุนงำน อ่ืนๆ  ตำมที่ ได้ รั บมอบหมำย          
เพ่ือสนับสนุนให้กองในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ดา้นการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน  โครงกำรของกอง 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น     
ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ  
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับ        
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ  กำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ          
แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ      
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในกอง 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 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 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 ระดับที่ต้องกำร 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)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติเศรษฐกิจ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรส ำรวจตัวอย่ำงด้ำนครัวเรือนและสถำน
ประกอบกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้วยวิธีกำรส ำรวจตัวอย่ำง ศึกษำและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือใช้วำงแผนในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และตรงกับควำม
ต้องกำรผู้ใช้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสถิติเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร กองสถิติ เศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้

ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบ วิเครำะห์ และพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำ
ส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
งำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ และตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนครัวเรือนและสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อน

ของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำรวจ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
ครัวเรือนและสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและภำยใต้
นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติด้ำนครัวเรือนและสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบ
วิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วำงแผน หรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนที่

ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ  

จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้ใช้ข้อมูล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำสถิติด้ำนครัวเรือนและสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรวิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนครัวเรือนและ
สถำนประกอบกำร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

  

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 
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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)    กองสถิติเศรษฐกิจ 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติกำรเกษตร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติเศรษฐกิจ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุน        
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง     
ด้ำนครัวเรือนเกี่ยวกับกำรเกษตร  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก   
ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้วยวิธีส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง ศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์    
ด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อใช้วำงแผนในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และตรงกับควำมต้องกำรผู้ใช้
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนกำรเกษตร มีกำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในกลุ่มสถิติกำรเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้

ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบ วิเครำะห์ และพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำนกำรเกษตร ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติงำนกำร
พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนกำรเกษตร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ และตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนครัวเรือนเกี่ยวกับกำรเกษตร เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม

ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมด
ของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
ครัวเรือนเกี่ยวกับกำรเกษตร กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำโครงกำร
ส ำรวจ/ส ำมะโน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และ
ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
ด้ำนครัวเรือนเกี่ยวกับกำรเกษตร และกำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค 
ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 วำงแผน หรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำน      

ที่ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้  

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ    

จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนด รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้ใช้ข้อมูล 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
สถิติด้ำนครัวเรือนเกี่ยวกับกำรเกษตร กำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนครัวเรือน เกี่ยวกับ
กำรเกษตร แก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

  

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 
๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 
  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 
๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 
๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับที่ต้องกำร 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 ำนำจแก่ผู้อ่ืน ระดับท่ีต้องกำร 1 

 
(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

 


