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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 (ศูนย/์กอง)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  - 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประเภท/ระดับ     นักบริหำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองสถิติสังคม ในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน 
อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำงำนใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพที่สูงมำกเป็นพิเศษในด้ำนการจัดท าสถิติพ้ืนฐานด้านสังคมในระดับมหภาค 
และส่งเสริมการใช้สถิติด้านสังคม  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำเชิงวิชำกำรที่ยำก ซับซ้อนและมีผลกระทบใน
วงกว้ำงมำกในส ำนักสถิติสังคม  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำม
แผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ภำรกิจของส ำนักงำน เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนโดยรวม   
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านแผนงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

แปลงนโยบำย ทิศทำงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำนมำสู่
แผนงำนและแผนปฏิบัติกำรของส ำนัก  เพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภำรกิจของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

วำงแผนงำน แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนกำร
ด ำเนินงำน หรือแผนงำนต่ำงๆ ด้ำนพัฒนาการจัดท าสถิติพ้ืนฐาน
ด้านสังคมในระดับมหภาค และส่งเสริมการใช้สถิติด้านสังคม  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

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

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 พิจำรณำ ตรวจสอบกำรปรับปรุง พัฒนาการจัดท าสถิติพ้ืนฐานด้าน

สังคมในระดับมหภาค และส่งเสริมการใช้สถิติด้านสังคม  เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านบริหารงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ดูแลและรับผิดชอบทุกด้ำนของกอง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมภำรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของกองและส ำนักงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ำมำกที่สุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนงำนกำร
ปรับปรุง พัฒนาการจัดท าสถิติพ้ืนฐานด้านสังคมในระดับมหภาค 
และส่งเสริมการใช้สถิติด้านสังคม  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนัก
สำมำรถสนับสนุนและตอบสนองนโยบำยหลักของส ำนักงำนทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 บริหำรงำน ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนาการจัดท าสถิติ
พ้ืนฐานด้านสังคมในระดับมหภาค และส่งเสริมการใช้สถิติด้าน
สังคม  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักมีประสิทธิภำพ ตรงตำม
มำตรฐำน และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 วินิจฉัยและสั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมี
ควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติและ
อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมภำรกิจที่ส ำนักรับผิดชอบ  เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเครำะห์ปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำรของส ำนักในภำพรวม  เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนาการจัดท าสถิติพ้ืนฐานด้านสังคมในระดับมหภาค 
และส่งเสริมการใช้สถิติด้านสังคม ให้มีประสิทธิภำพ ทันกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตได้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

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

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

จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดและสอดคล้องกับ
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของกอง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองและบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

- จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำร 

4 ศึกษำ ติดตำม และประยุกต์แนวทำง วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ 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 
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ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 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  ระดับช ำนำญงำน 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ควำมช ำนำญงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป  ในกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกใน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองสถิติสังคม  เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆในกองสถิติสังคม ได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร และงำนบริหำรทั่วไปที่ค่อนข้ำง
ยำกในกอง เช่น กำรตรวจสอบเอกสำร กำรร่ำง/โต้ตอบหนังสือ กำร
บันทึกข้อมูล และกำรจัดท ำเอกสำร รำยงำน จดหมำย และหนังสือ
รำชกำรต่ำงๆ เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำงๆในกองให้ด ำเนิน
ไปได้โดยสะดวกรำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

รับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และ
เอกสำรของรำชกำรต่ำงๆด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
จัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
สมบูรณ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

3 จัดรูปแบบ จัดพิมพ์ จดหมำย หนังสือ เอกสำร และสัญญำต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมแนวทำง
ปฏิบัติของกอง 
 
 

- ร้อยละของกำรพิมพ์หนังสือ
รำชกำรถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตำมกรอบระยะเวลำ 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
4 ก ำหนดรูปแบบ วิธีกำร จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำร หลักฐำน

หนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำและเป็น
หลักฐำนทำงรำชกำร 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ดูแล จัดเตรียม จัดห้องประชุม และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
ประชุมของกอง เพ่ือให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงสะดวก รำบรื่น 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักให้มีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละของห้องประชุมที่ได้รับ
กำรจัดสรรได้อย่ำงเหมำะสม 
(จ ำนวนที่ใช้ ต่อเวลำทั้งหมด) 

6 ตรวจสอบ ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ของส ำนัก เช่น กำรจัดเก็บ กำรดูแล
รักษำ กำรเบิกจ่ำย และกำรจัดท ำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เป็นต้น  เพ่ือให้ส ำนักมีพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆที่เพียงพอ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

7 ประสำนและร่วมจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้ำงภำยใน
กอง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและ
เวลำที่ก ำหนดไว้ 

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

8 ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสำร ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับบุคลำกรในกอง เช่น 
สถิติกำรขำด/ลำ/มำสำย เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำรเก็บ
รักษำข้อมูลเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้อง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

9 ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสำรทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรบัญชีต่ำงๆ 
ของกอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งสินค้ำ ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนให้กำร
จัดท ำงบกำรเงินของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำน
ของกอง  เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

11 ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และ
ระเบียบต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

12 ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- 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 
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ค. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและหน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปและ
เผยแพร่ข้อมูลของกอง 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันภำยในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

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

3 รวบรวมและจัดเก็บเอกสำร รำยงำน นิติกรรมสัญญำ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย 
เป็นระเบียบเรียบร้อย และน ำไปใช้อ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนต่อไป 

- 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 1 
     
ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  ระดับท่ีต้องกำร 2 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 1 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 1 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 1 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 1 
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สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 1 
 

(ดูรำยละเอียดรำยกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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



  

๒๕๔ 
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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)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรวำงกรอบแผนงำนและแนว
ทำงกำรจัดท ำสถิติด้ำนประชำกรและสังคม และแนวโน้มความต้องการใช้ข้อมูลสถิติด้านประชากรและสังคม 
รวมไปถึง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารการจัดท าโครงการส ามะโนและการส ารวจตัวอย่าง
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรด ำเนินกำรหรือแก้ปัญหำที่ยำกในกลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม กอง
สถิติสังคม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชากรและสังคม เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรวำงกรอบแผนงำนและแนวทำงกำรจัดท ำสถิติด้ำน
ประชำกรและสังคม และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติด้ำน
ประชำกรและสังคม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนของ
เจ้ำหน้ำทีใ่นกลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมเอกสำรกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำมะโนและกำรส ำรวจตัวอย่ำงบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 



  

๒๕๕ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                                                                 กันยำยน 2562 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
วำงกรอบแผนงำนและแนวทำงกำรจัดท ำสถิติด้ำนประชำกรและ
สังคม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนวำงกรอบแผนงำนและแนว
ทำงกำรจัดท ำสถิติด้ำนประชำกรและสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบกำร
จัดเก็บและรวบรวมเอกสำรกำรจัดท ำโครงกำรส ำมะโนและกำร
ส ำรวจตัวอย่ำงบนระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม เพ่ือ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก 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 

 
 
 
 



  

๒๕๖ 
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ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชำกรและสังคม กำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป  เ พ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชำกรและ
สังคมแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 

 
 
 

  



  

๒๕๗ 
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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 .................................... 

 



  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   กลุ่มกำรเจ้ำหนำ้ที่                                                                  กันยำยน 2562   ๒๕๘ 

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)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติประชำกร 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรส ำมะโน/
ส ำรวจสถิติด้ำนประชำกร วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติด้ำนประชำกร และ
พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนประชำกร  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำก ในกลุ่มสถิติประชำกร กอง
สถิติสังคม  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรส ำมะโน/ส ำรวจสถิติด้ำนประชำกร 
พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนประชำกร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำม
แผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ พ้ืนฐำนด้ำนประชำกร วิเครำะห์
สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ข้อมูลสถิติด้ำนประชำกร 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ ในกลุ่มสถิติ
ประชำกร 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรส ำมะโน ส ำรวจสถิติด้ำนประชำกร เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมด

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
ก ำหนดไว้ 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
ประชำกร กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำยของ
ส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชำกร กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบ
วิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ/ส ำมะโน  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติประชำกร  เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชำกร กำรวิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนประชำกรแก่
เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
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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)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  โดย
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและ
ภำวะทำงสังคม  พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้านสุขภาพและภาวะทางสังคม ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่
ยำกมำก ในกลุ่มสถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล
สถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคม  งำน
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคม  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสถิติสุขภำพ
และภำวะทำงสังคม 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคม  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคมให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมของ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ประชำกร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
สุขภำพและภำวะทำงสังคม กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท า
โครงการส ารวจ/ส ามะโน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดท ำสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคม กำรสร้ำงแบบแผน 
เทคนิค ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจสุขภำพและภำวะ
ทำงสังคม เพ่ือน ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคม เพ่ือเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะทำงสังคม กำรวิเครำะห์
ข้อมูล และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน 
หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพและภำวะ
ทำงสังคมแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๙. 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)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำน
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในระดับมหภำค พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำก ในกลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย กองสถิติสังคม  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในระดับมหภำค พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในกลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำในกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุ
เป้ำหมำยทีส่ ำนักงำนก ำหนดไว้ 

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

คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจของครัวเรือนและสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องภำยใต้นโยบำยของส ำนักงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กำรสร้ำงแบบแผน 
เทคนิค ระเบียบวิธีในกำรจัดท ำ  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย  เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กำร
วิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนรำชกำร 
เอกชน หรือประชำชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน 
และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๘. บริกำรที่ดี ระดับท่ีต้องกำร 3 

๙. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๐. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๑. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร 3 
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สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑๒. กำรมองภำพองค์รวม ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๓. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๑๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร 3 
 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

  

๑๕. สภำวะผู้น ำ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๖. วิสัยทัศน์ ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๗. กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ระดับท่ีต้องกำร 1 
๑๘. ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ระดับท่ีต้องกำร 1 

๑๙. กำรควบคมุตนเอง ระดับท่ีต้องกำร 1 

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

 
ส่วนที่ ๖ การลงนาม 

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

 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    นักวิชำกำรสถิติ 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อหน่วยงำน (ศูนย/์กอง)    กองสถิติสังคม 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  กลุ่มสถิติแรงงำน 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำร  กองสถิติสังคม 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน  
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำน  
พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำสถิติด้ำนแรงงำน  ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำก ในกลุ่มสถิติแรงงำน      
กองสถิติสังคม  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ในด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตรงตำมมำตรฐำน และสอดคล้องตำมแผนงำน วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน แผนกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำน  งำนกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรจัดท ำสถิติด้ำนแรงงำน  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสถิติแรงงำน 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๒ 
 

ก ำกับดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำน  เ พ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ประสำนงำน กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

๓ 
 

วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำม
ซับซ้อนของประเด็นปัญหำในเรื่องกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบใน
กำรจัดท ำกำรส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และบรรลุเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำ

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 
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ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำน
แรงงำน กำรพัฒนำรูปแบบในกำรจัดท ำกำรส ำรวจข้อมูลสถิติด้ำน
แรงงำน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องภำยใต้นโยบำย
ของส ำนักงำน 

5 ศึกษำ ค้นคว้ำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดท ำสถิติด้ำนแรงงำน กำรสร้ำงแบบแผน เทคนิค ระเบียบวิธีใน
กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจด้ำนแรงงำน  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

6 
 

อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสนับสนุนให้ส ำนักงำนในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ข. ด้านการวางแผน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำน 
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล  
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสถิติแรงงำน  เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 

ที ่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด 
๑ 
 

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน  โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนในสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

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

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

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

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

- จ ำนวนครั้งทีใ่ห้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2 สอนงำน ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนแรงงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำ ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักงำน และสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำร 
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

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

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  ระดับท่ีต้องกำร 3 

๕. ทักษะกำรค ำนวณ ระดับท่ีต้องกำร 3 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล ระดับท่ีต้องกำร 3 

  
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   
๗. กำรมุง่ผลสัมฤทธิ์ 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 .................................... 
 

 


