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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางระบบงานคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวย
เคร่ืองจักรประมวลผล การเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางานตามความตองการ  
การสงเสริม แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลดวยเคร่ืองจักร  
การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ  ดานระบบงานประมวลผลดวยเคร่ืองจักรและปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนตน เพ่ือให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(2) วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) ดูแล เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความถูกตอง แมนยําและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

(4) รวมรวมความตองการ เขียนชุดคําส่ัง ทดสอบ และแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตาม
ขอกําหนดของระบบงานประยุกตหรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(5) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
การทํางานเคร่ือง การติดตั้งระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน  
(10) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานบริการ  
(12) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใชงาน

คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 
(13) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ี

ผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
(14) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยเหลือผูใชหากมี

ปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลเปนตน เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(2) วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) ควบคุมดูแลการพัฒนา เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความถูกตอง แมนยําและเปน
ปจจุบันมากท่ีสุด 

(4) สรุปความตองการ เขียนชุดคําส่ัง ทดสอบ และแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตามขอกําหนด
ของระบบงานประยุกตหรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสวนทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย 
ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดตั้ง
ระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรง
ตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบริการสารสนเทศของผูรองเรียนหรือเจาหนาท่ีใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(7) ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือแกไข
ปญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดข้ึน และใหผลปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 

(8) วางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและ
นโยบายของท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว พรอมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ  
(15) อํานวยการจัดทําส่ือในการใหบริการเผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

หนวยงานตางๆ และประชาชนผูสนใจ เพ่ือใหมีการทราบถึงขอมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปนประโยชน 

(16) กําหนดแผนการดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ี
พัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางาน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับ 
ผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  
สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 



2�0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ  ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) กําหนดแผนแมบท แผนการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ กลยุทธ และหลักเกณฑในงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
หนวยงานใหไดตามเปาหมายและภารกิจท่ีกําหนดไว 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ชุดคําส่ัง
ระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนตน เพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหาร
จัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ 
ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

(4) วางแผน กําหนดแนวทางและควบคุมดูแลการพัฒนา เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูล
หรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง แมนยําและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสรุปความตองการ การเขียนชุดคําส่ัง 
การทดสอบ และการแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต
หรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสวน
ทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางและควบคุมดูแลการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบ
สารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดตั้งระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะ
การใชงานของหนวยงาน 

(7) วางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและ
นโยบายของท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว พรอมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี 



2�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา 
ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการ
ทํางานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน 
บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

(16) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชน
และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

  
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

4. ดานบริการ  
(17) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบระบบ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  
เพ่ือใหการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือเปนท่ี
ปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(19) พิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ี
พัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางาน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ      เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมพัฒนางาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 

(2) ศึกษา  คนควา  วิจัย  หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ี
สังกัด 

(3) พัฒนางานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงาน
ประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ  คูมือ  หลักเกณฑ
และวิธีการ  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี  หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน 

(4) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมพัฒนานโยบาย
ดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบ
สารสนเทศ 

(5) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบงานประยกุต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(6) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
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(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 

2. ดานแผนงาน  
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน  
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  เพ่ือใหการ
พัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(14) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือเปนท่ี
ปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผล
ทํางาน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  




