
   

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  3 
 
 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก/ชพ)            - 1 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)           - 1 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก/ชพ)    - 3 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)     - 2 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ปก/ชก)   - 3 
  นายชางไฟฟา (ปง/ชง)                 - 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก)  -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)         -  1 
 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขรก. - 32  
ลจป. - 5   
พรก. - 18 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูอํานวยการ สูง 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก) 

 
 

กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 

 

8 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก/ชพ) 

 

กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 

6 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ชพ) 

 
 

กลุมเครือขายคอมพิวเตอร 
และการสื่อสาร 

 

5 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก) 

 
 

กลุมทะเบียนเกษตรกร 

 
 
 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

- ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร ( นักวิชาการคอมพิวเตอร ชช)   -  1 

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 1 2 5 1 16 6 
 

32 
 

 

  นักวิชาการสถิติ  (ปก/ชก)                  - 2 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก)         - 1 
  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 2 
  เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                - 1 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารระดับประเทศ 
  2. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลหลักของกรม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานและเชือ่มโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุก

หน่วยงาน 
   3. ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
   4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม  โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการ สูง จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อ านวยการ  
สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       

ผู้เชีย่วชาญดา้นสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง และร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       

1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มีหนา้ที ่  
1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5. บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสาร
บรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งานงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งานงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล มีหน้าที ่    
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและด าเนินงานจัดท าสถิติขอ้มูลส าหรับใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 
2. จัดท ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบพัฒนาระบบและด าเนินการจัดท าและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มีเอกภาพ 
5. จัดท ารายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการสถติิช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ควบคุม 
ก ากับ และบรหิารระบบสารสนเทศการเกษตรและระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลการเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรกึษาทางวิชาการด้านสถิติในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร  
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ ประมวลผลและรายงานข้อมูล
การเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการแผนทีภ่าพถา่ยปฏิบัติการหรอืช านาญการหรอืช านาญการพเิศษ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศกึษา วิเคราะห ์วางแผนการ
จัดท าแผนทีท่างการเกษตร พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศดา้นการเกษตรและข้อมูลแผนที่ด้านการเกษตร ให้ค าปรกึษาทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศในการจัดท าแผนทีแ่ละการใช้
อุปกรณ์เก็บค่าพิกัด และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลดา้นการเกษตร 
และร่วมวางระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรึกษาการวางระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มฐานขอ้มูลสารสนเทศ มีหน้าที ่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร 
2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
4. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร 
5. เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยงสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ระบบสารสนเทศดา้นการจัดการองค์กรตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ 
ประมวลผล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 
2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตาม

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
4. จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. ให้บริการวชิาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. ประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผูอ้ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และของประเทศ  จดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การติดต้ังระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของของหน่วยงานของกรมฯ ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง รวมทั้งสืบค้นการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าขา่ยไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิานหรอืช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม บ ารุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้งานในหอ้งประชุมที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ จัดท าทะเบียนการยืมคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ควบคุมการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและระบบ
ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มทะเบยีนเกษตรกร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบยีนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานด้านทะเบียนเกษตรกร 
3. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน คูม่ือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. ควบคุมก ากบัการให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหค้ าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
6. ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบยีนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ประเมินผล

สถานการณ์ และสรุปจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งบประมาณ การขึน้ทะเบียนเกษตรกรประจ าปี ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ให้ค าปรกึษา แนะน าและแก้ไขปัญหา รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร รวมทั้งประมวลผลและจัดท ารายงานด้านทะเบียนเกษตรกร ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร จัดท าสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนเกษตรกร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ระบบกำรขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตอบค ำถำม ข้อหำรือ ข้อร้องเรียนของเกษตรกร และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการหรือช านาญการ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ ออกแบบระบบสำรสนเทศ กำร
จัดท ำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร 
และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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