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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
งาน/ฝ่าย/กอง  
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

         สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม
นโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค าปรึกษา และ
เสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน 
ภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชา
ข้าราราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงาน
ประจ าทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร 
การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อ
องค์กร ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
คือ  
1. ด้านแผนงาน 

1.1 ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ร่ วมวางแผนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผย
ข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพ่ือให้เกิดการจัด
แผนพัฒนาพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 ว า ง แ ผ น แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การ
ก าหนด แนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
แนวทางปรับปรุง กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน
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ในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหาร
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

1.5 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้
เป็น ไปตามทิศทาง  แนวนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและน านโยบายของผู้บริหารไป 
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

1.7 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านบริหารงาน 

2.1 ช่ ว ย สั่ ง ร า ช ก า ร  ม อ บ ห ม า ย 
อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ีอ
ให้ผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ไว้ 

2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน 
ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อ
การเปลี่ ยนแปลง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2.3 ช่วยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมและ
ปฏิบัติ งานที่ ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจ 
ของส่วนราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร 
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น 
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หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ 
และส่วนราชการ เพ่ือก าหนดกรอบการบริหาร 
งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้
ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ) 

2.7 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2.8 ก า กั บ ดู แ ล เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน  ให้
ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวย
ความเป็น ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่อง
ร้อง เรียนขอความเป็นธรรม เ พ่ือน า เสนอ
ผู้บังคับบัญชาประกอบการ ตัดสินใจเพ่ืออ านวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติราชการ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับ
ดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วน 
ท้องถิ่น  เ พ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วน
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 

3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ได้อย่างเป็นธรรม 

3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและ
เผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และ
เสริมสร้ า งประสิทธิ ภาพในการ ให้บริ การ
ประชาชน การ รักษาความสงบเรียบร้อย การ
อ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ 
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        3.5 ให้ ค า ป รึ กษ า  แนะน า ด้ า นก า ร
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร ของ
หน่ วยงาน  เ พ่ือ ให้ การปฏิบัติ ร าชการ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และ
การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 ร่วมวางแผนการจัดท าและบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สนองตอบ 
ปัญหาคว ามต้ อ ง กา ร ขอ งประช าชนตาม
แผนพัฒนา 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 
1 
1 
1  

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางกฎหมาย 
การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางกฎหมาย 
การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
กฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. 
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ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 

2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตาม
ข้อ 3 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

          1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2 

          1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 

1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 

1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 

1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 

1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 

1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 

1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 

1.9. ความรู้ทัว่ไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 

1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 

1.11. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 

1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 

1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
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2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 2 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 2 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 2 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.2.1    การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง    ระดับ 2 

3.2.2    ความสามารถในการเป็นผู้น า       ระดับ 2 

3.2.3    ความสามารถในการพัฒนาคน      ระดับ 2 

3.2.4    การคิดเชิงกลยุทธ์          ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1    การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ    ระดับ 2 

3.3.2    การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ      ระดับ 2 

3.3.3    สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น         ระดับ 2 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

(นายเสือ  พูนสุวรรณ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ปลัดองค์การบริหารสาวนต าบล 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง  กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านงาน
บริหารทั่วไป งานเลขานุการ งาน
นโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง 
หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและ
ควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและ 
งานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย 
จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับ
การ ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง
รายงานการประชุมทาง วิชาการและ
รายงานอ่ืนๆ การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือ
โครงการ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ 
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
ทั้ ง ในประเทศ และต่างประเทศ 
ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมี ลักษณะ

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านแผนงาน 

1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป 
งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งาน ทะเบียน
ราษฎร์และงานบัตรประจ าตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน ราชการใดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและ โครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือ
ความ มั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป 

1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล
และรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน 
เลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
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งานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และการบริ ห า รง านหลายด้ าน
ด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสาร 
บรรณ งานบุคคล งานนิติการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งาน
นโยบายและแผน งานรักษาความ
สงบ เรียบร้อย งานจัดระบบงาน 
งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
ระเบียบ แบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงาน
ราชการที่มิได้ ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือส่ วนราชการใดใน
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
โดยเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับ
ต าแหน่ง 

 

ยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการท างานมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ด้านบริหารงาน 

2.1 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยนระบบ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่
ก าหนดไว้ 

2.2 ศึกษา วิ เคราะห์  เสนอแนะ และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เ พ่ือให้ได้ แผน 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอด
รับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือ
สภาต าบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร 
และผลงานที่ เกี่ยวข้องกับ งานด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานของ
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจสูงสุด 

2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่
ก าหนดไว้ 

2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตาม
ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ก าหนด 

2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุง
แก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงาน
สนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ 
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียม
เรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม 
งานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคล ต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งานเป็นไป
ตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของ



๙ 
 

ผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 

2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และ
ควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพ่ือให้งานต่างๆ 
ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
ก าหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และ
ควบคุมดูแลงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ 
ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และ
ควบคุมดูแลงานนโยบายและ แผน หรืองานจัดระบบงาน เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมาย
และมี ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และ
ควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายในที่
ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความ
เข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น 

2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและ
ควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย 
การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น เพ่ือ 
อ านวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการ
งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ ง 
หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า 

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
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4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 

4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 
โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาด าเนินการและใช้
จ่ายร่วมกัน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
คนงานทั่วไป 

1 
1 
1 

ว่าง 
1 
3 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทุกทางที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือใน 
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือใน 
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1 

2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตาม
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ข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน หรืองานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2 

1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 

1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 

          1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 

1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 

1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 

1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 

1.8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 

1.9. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ ระดับ 1 

1.10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 

1.11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย     
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 1 

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 

3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 

3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 



๑๒ 
 

3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 

3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 

3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 

3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  ระดับ 2 

3.3.2 การวางแผนและการจัดการ  ระดับ 2 

3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ระดับ 2 

3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น  ระดับ 2 

3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น  ระดับ 2 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)..........................................  

(นางสาวสุนทรี  โทบุรี) 
หัวหน้าส านักปลัด 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส านักปลัด 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

        สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ สรรหา 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การ 
ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติการ
รับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อ
องค์กร ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์
ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท า 
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ 
ทะ เบี ยนประวั ติ  เ พ่ื อ ให้ เ ป็ นปั จจุ บั นและ
ประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.3 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์
ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการ
และ ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัด
หลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไปประกอบการจัดท า
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โครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดช 
อบของแต่ละ หน่วยงานและการแบ่งงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และ การ
วางแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เพ่ือความ ชัดเจนและเหมาะสม ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์
ข้อมูล เ พ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การ
บริหาร ผลการปฏิบัติ งาน และการบริหาร
ค่าตอบแทน 

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล 
ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการ 
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนา
ระบบพิทักษ์คุณธรรม 

1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การ 
คัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ
เลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
ด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือ โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้ ง
ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหา
เบื้ อ งต้นแก่หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง  เอกชน 
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากร บุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน 
ภ า รกิ จ ขอ งบุ คคลหรื อหน่ ว ย ง านและ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์และ มาตรการต่าง ๆ 

4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้
ได ้

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้
ได ้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร
บุคคล หรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ตามที่  ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.  ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย         
          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 2 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 2 

          1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 2 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 2 

          1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 2 

          1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 2 

          1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 

          1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร          ระดับ 3 

2.  ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย         
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 2 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 2 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 2 
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          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 2 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 2 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 2 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 2 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย     
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 3 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 2 

                    3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 

                    3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 

                    3.1.5 การท างานเป็นทีม  ระดับ 2 
 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.2.1    การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 

3.2.2    การคิดวิเคราะห์  ระดับ 2 

3.2.3    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 2 

3.2.4    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)..........................................   

(นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิเคราะห์นโยบายและแผน) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส านักปลัด 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

        สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิ เคราะห์
นโยบายและแผน และ งานวิจัยจราจร 
ซึ่ งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน
แ ผ น  ป ร ะ ม ว ล แ ผ น  พิ จ า ร ณ า 
เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ 
ติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ และจัดท า
เอกสารรายงานต่ าง  ๆ  ทางด้ าน
การจราจร  ซึ่ งอาจ เป็ น  นโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สั งคม การเมือง การบริหาร การ
คมนาคมขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง กรม และ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม 
เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับ
ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนด
แผนการ ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนด
ไว้ 

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือนโยบาย แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา  3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการ
ด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และ
นโยบายของ รัฐบาล และ ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ตลอดจน การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทาง
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เดียวกัน 

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการจัดท ากระบวนงาน ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการ ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool-PART) 

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในและนอกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อ มูล ตรวจสอบ 
วิเคราะห์  วิจัยและจัดท า เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้าน
การจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือ
น ามาประกอบ ในการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือ
ปรับปรุงการจราจร 

1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอ านวยความสะดวก
ในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจร
ทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้
อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม 

1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่ วมศึกษาหาข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้ เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบ
จราจร 

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้ง
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จากนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท า แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 
2. ด้านการวางแผน 

2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการใน
ระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดในโครงการของหน่วยงาน
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เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาฯรายจ่ายประจ าปี 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 

4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองานการจราจร เพ่ือ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัย
ด้านการจราจร เพ่ือเป็น ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและ
ให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสต ร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
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อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัย 
จราจร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

  

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.  ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 

1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 

1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
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2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก       ระดับ 1 

3.2.2    การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 

3.2.3    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.4    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (พัฒนาชุมชน) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส านักปลัด 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

        สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
เกี่ ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ 
สุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืน 
ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ 
องค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อ
องค์กร ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนา
ชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึง
แสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม 
องค์กร และ เครือข่ายองค์กรประชาชน 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนา
ชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการ 
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐาน
ราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ



๒๔ 
 

ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือก าหนดนโยบาย 
แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวาง
แผนการพัฒนาใน ทุกระดับ 

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความ
มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่
ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัด
ด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา 
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
ชุมชน 

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบ ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
จัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่ม
และจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ 
เครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่นของตน 

1.10 ดู แ ล  ร่ ว ม ท า ง า น พั ฒ น า กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า
และ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
เพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
ผู้ พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  เ พ่ือดูแลและจัด 
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ 
ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
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1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้
กลุ่ม อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ 
รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
และ ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ แก่ชุ มชน  เช่ นกิจกรรมส่ ง เสริ ม
ครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพ
ติด เป็นต้น เพ่ือให้ 

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่ ง
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

1.15 แ ส ว ง ห า  พั ฒ น า  ส่ ง เ ส ริ ม 
ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการ
ชุมชน เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการ
พัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.16ดูแลและบริหารตลาดกลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
ตลาด จ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 

1.17ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้ เ กิ ด
กองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ 
เ กี่ ย วข้ อ งกับ งาน พัฒนาชุ มชน  เ พ่ือน ามา
ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
ด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 

3.1ประสานการท างานร่ วมกันทั้ ง
ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนา
ชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ 
เพ่ือให้มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ 
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชนและชุมชน 

 
  

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ. , ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
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ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ
พัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 

นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญการ 

นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญการพิเศษ 

นักพัฒนาชุมชน ระดับเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 2 

1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 2 

1.3 ความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 2 

1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 2 

1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 2 

1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 2 

          1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน        ระดับ 2 

1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ระดับ 2 

1.9 วามรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 3 

2.ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
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3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 2 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 2 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 2 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การคิดวิเคราะห์  ระดับ 2 

3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 2 

3.2.3    การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์     ระดับ 2 

3.2.4    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 2 

3.2.5    ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ   ระดับ 2 
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ผู้อนุมัติ 
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ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 
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7  มกราคม 2559 
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(นายอัลวา   ดลล่าเต๊ะ) 
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7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานธุรการ) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส านักปลัด 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ใน ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียม
เอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อ
องค์กร ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน 
คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็น
ต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ 
หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ 
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง
ราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ 
เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่ เป็น
หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อ
การ ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความ
ถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่า
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เอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ปราศจากข้อผิดพลาด 

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษา
ยานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

1.7 กา ร ร ว บ ร ว ม ร า ย ง า น ผล ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการ
ประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐาน
ในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิต
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ 
ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้
ในการ ด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงต่อเวลา 

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และ
ประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ใน
เรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน
บริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุ
ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้น
แก่บุ คลากร ประชาชน ผู้ ที่ มาติดต่อ และ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

2.3 ให้ บริ การข้ อมู ลแก่ ผู้ ม าติ ดต่ อ
ราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป 

2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
มีผู้ช่วยเหลือ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

1 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณ วุฒิ อย่างอ่ืน ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
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หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ด้านธุรการหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 5 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลด
เป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  3 หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรือ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 

1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 
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3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ์   ระดับ 1 

3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
งาน/ฝ่าย/กอง คลัง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ปลัดองค์การบริหารสาวนต าบล 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน 
ตรวจสอบ ประ เมินผลและรั บผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชี งานการ
จัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ 
เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งาน
ตรวจสอบเกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย ปฏิบัติ ง าน 
เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า 
การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการ อนุญาตที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านแผนงาน 

                1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพ่ือวางแผนและ
จัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 

1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
งบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ให้ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ด า เนิ น งาน  เ พ่ือ ให้ เป็ น ไปตาม เป้ าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมข้อมู ลสถิ ติ ด้ านการ เ งิน  การคลั งและ 
งบประมาณ รวมทั้ ง เสนอแนวทาง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการ
แผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนส าคัญให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 



๓๕ 
 

1.5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี 
จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาส เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ 
และ เสนอแนวทาง พัฒนาการปฏิบั ติ ง านหรื อ 
ระบบงานของหน่ วยงานที่ สั งกัด  เ พ่ือปรับปรุ ง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้
ข้อจ ากัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ สถานะทาง
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง 
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
 

2. ด้านบริหารงาน 

2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.2 มอบหมาย  ก ากับดู แล  ตรวจสอบ 
ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เ พ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด
ไว้ 2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ 
ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา 
อุปสรรค เพ่ือให้การสนับสนุนหรือท าการปรับปรุง
แก้ไข 

2.5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้
ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและ ตรวจสอบงาน
การคลังหลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติ
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และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ 
งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน ควบคุม
การเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลั กฐานแทนตั ว เ งิ น เป็ นต้ น  เ พ่ือควบคุมการ 
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎระเบียบสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล  ตรวจสอบและจั ดท า
รายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ
รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง ที่
ก าหนดไว้อย่างตรงเวลา 

2.8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เ พ่ือให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้ ง ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การ
จัดซื้อและการจัดจ้างเพ่ือให้การ ด าเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา 
หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และ การ
น าส่งเงินไปส ารองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.11 วิเคราะห์ และเสนอ  ข้อมูล ทางด้าน
การคลัง การเงิน การบัญชีและ การงบประมาณเพ่ือ
น าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิ บั ติ ง านของอ งค์ ก รปกครอ งส่ ว น  ท้ อ ง ถิ่ น
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็น
กรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ 
ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ



๓๗ 
 

งบประมาณเพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า 

3.2 ติ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง
เจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุ งและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้
มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ 

3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ เหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือ
มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน สอดคล้อง
หรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุก
ต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว และ
มีความต่อเนื่อง 

3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรม
หรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่าง
ยั่งยืน 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

4.3 ควบคุ ม  ติ ด ต าม  ต ร ว จสอบ  ก า ร
ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรม
ให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการ
ท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่



๓๘ 
 

สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
มาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 

4.5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ งบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ว่าง 
ว่าง 
ว่าง 
ว่าง 
1 
1 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ
การธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก .อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ 

2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ตาม
ข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลัง 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระดับ 1 

1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 

1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 

1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 

1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 

1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 

1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 

1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 

1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 

1.10. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ ระดับ 3 

1.11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดับ 2 

1.12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 3 

1.13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ       ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย       
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน  ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ระดับ 1 

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 

3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 

3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 

3.1.5 การท างานเป็นทีม  ระดับ 1 
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3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง      ระดับ 1 

3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 

3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 

3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุกระดับ 2 

3.3.2 การวางแผนและการจัดการระดับ 2 

3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนระดับ 2 

3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น  ระดับ 2 

3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)..........................................  

(นางทิพรัตน์  สุกปาน) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานการเงินและบัญชี กองคลัง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติ งานการเงินและบัญชีที่ ต้องใช้
ความรู้ พ้ืนฐานระดับ  ปริญญา  ซึ่ งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์ 
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงิน
สด บัญชีเงินฝากธนาคารและ 

บัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนด
ไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการ บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี 
และงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมที่ จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 

1.4 จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความจ าเป็นและ วัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท า
งบประมาณ 

1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน 
ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ -
จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของราชการ 1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน
และบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ 
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ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและ
ฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อก าหนด 

1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เช่น การตั้ งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงิน
งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงิน
สนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่
ก าหนดไว้ 

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลข
ทางบัญชี และจัดท าบัญชีทุก ประเภทภาษี และทะเบียนคุม
ต่ า งๆ  ทั้ ง ร ะบบ  Manual และระบบ  GFMIS เ ช่ น  บัญชี
ประจ าเดือน บัญชีเงินทด รองราชการ ทะเบียนคุมรายได้น าส่ง
คลัง ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงิน
นอก งบประมาณ เพ่ือให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 

1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือ
โต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้าน
การเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพ่ือสร้างความชัดเจน
ให้ผู้บริหารและ 

บุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

1.12 วิ เคราะห์  และจัดท างบการเงินประจ าวัน 
ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทาง การเงิน และรายงานทาง
บัญชี เพ่ือน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและ
ธุรกรรมทางการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าบัญชี เพื่อใช้ประกอบ ในการท าธุรกรรม และเป็น
หลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการตรวจสอบ และด าเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี 
และงบประมาณ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด 

1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล งบประมาณคงเหลือของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการ
จัดท าและรายงานเงิน รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 

1.16 ด า เนินการใน เรื่ องการ เบิ กจ่ าย เ งินนอก
งบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด้านการวางแผน 

2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ ทันเวลาและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2.3 ร่วมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่
ก าหนดไว้ 

3.2 ชี้ แ จ ง และ ให้ ร ายละ เ อี ยด เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การให้ค าแนะน าในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เพ่ือให้การ
จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 

3.4 ประสานการท างานกับหน่วยราชการอ่ืนภายใน
อ าเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติ ง านให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.5 ประสานการท างานของกลุ่มบุคคลและประชาชน
ในเขต องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในการก าหนดและจัดท า
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดท า แผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.6 ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าการเงินและบัญชี
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและประสานการ ท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้
ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีที่ตนมีความ รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือ
จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  3 หรือ 
ด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงิน
และ บัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1 

1.3  ความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว      ระดับ 1 

1.4  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้       ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร          ระดับ 1 

1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 

1.7 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ         ระดับ 2 

1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ระดับ 1 

1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 

1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
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3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 

3.2.2    การบริหารความเสี่ยง     ระดับ 1 

3.2.3    การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์  ระดับ 1 

3.2.4    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.5    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานการเงินและบัญชี กองคลัง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

        สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ค่ อนข้ างยาก
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น 
การตรวจสอบ หลักฐาน ใบส าคัญคู่
จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี 
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร 
งบประมาณรายจ่าย และ ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและ
บัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้
ประกอบในการท างบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน และ
จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนการเบิก จ่ายเงิน 

1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก 
ถูกต้องและครบถ้วน 

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ 
และรายงานทางการเงินและ บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่าย
และสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิง
การด าเนินการ ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี 

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญ
ทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน 

1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้ เกิดความถูกต้องและตรงตาม
มาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้ 

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานการเงินและ
บัญชี  เ พ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ ง านได้อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความ
ช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่ เป็น ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน ด้านวิชาการเงิน
และบัญชี หรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชี 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
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ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับช านาญงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 

1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

.         2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

3 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ์   ระดับ 1 

3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงานพัสดุ) 
งาน/ฝ่าย/กอง คงานทะเบียนและพัสดุกองคลัง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

สายงานนี้ คลุ มถึ งต าแหน่ งต่ างๆ ที่
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วน
ราชการ ซึ่ งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย 
กา ร เ ก็ บ รั กษา  กา รซ่ อมแซมและ
บ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ 
การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่าย
พัสดุที่ช ารุด การท า สัญญา การต่ออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ 
หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา 
จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม และบ ารุงรักษา
พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน 

1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษา
ใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงาน 

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ 
บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ด าเนินงาน 

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท า
รายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ 
เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ า
ไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ 

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ 



๕๒ 
 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วง 

2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน 
ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือให้บริการ หรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

 
 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยเหลือ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

1 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่ างเครื่ องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้
ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ 

๒. ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุหรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มี
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ2 และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืน ที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดด้วย 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน 

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับอาวุโส 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)ระดับ 1 

1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 

1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 

1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์  ระดับ 1 

3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
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๕๕ 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้) 
งาน/ฝ่าย/กอง งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วย
ตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ 
ค าร้อง หรือค าขอของผู้ เสียภาษีและ 
ค่ า ธรรม เนี ยม  รั บช า ระ เงิ น  เขี ยน
ใบเสร็จรับ เงิน และลงบัญชี  จัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และ
และ รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐาน
การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้
อ่ืนๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ 
ด า เ นิ น ค ดี ผู้ ค้ า ง ช า ร ะ ภ า ษี  อ อ ก
ห ม า ย เ รี ย ก แ ล ะ ห นั ง สื อ เ ชิ ญ พ บ 
ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บ
รักษา และน าส่ ง เงิน  เป็นต้น และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และ
รายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออก
ใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็นข้อมูล และ
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการ
จัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้
อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด 
ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร
หลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น ข้อมูลในการด าเนินงาน 

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียม



๕๖ 
 

ต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อ การท างานของหน่วยงาน 
 

2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการ
จัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความช านาญ
แก่ผู้ที่สนใจ 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยเหลือ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

1 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุกา ร 
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



๕๗ 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรือ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 

4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ3 หรือด ารง 
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
หรือ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับช านาญงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับอาวุโส 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)ระดับ 1 

1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 

1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 

1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย   
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์  ระดับ 1 
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3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 
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 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)...........-...............................  

(ว่าง) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองช่าง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ปลัดองค์การบริหารสาวนต าบล 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้า หน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานที่ เป็นกองหรือส่วน หัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการบริ หารควบคุมให้
ค าปรึกษาและ ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น
งานช่ าง โยธา  งานด้ านไฟฟ้าและแสงสว่ า ง
สาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง 
งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ 
งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่าง เครื่องยนต์ 
งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม 
งาน วิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งต าแหน่ง
ต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้
ความช านาญใน วิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านแผนงาน 

1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติ งาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่ วยงานด้ านงานช่ าง  งานวิศวกรรมหรืองาน
สถาปัตยกรรมที่ สั งกัด  เ พ่ือเป็นแบบแผนในการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้ง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ให้ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
2. ด้านการบริหาร 

2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด 

2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 
ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
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เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการ

ต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น 
ข้ อ เ สนอแนะ ในที่ ป ร ะชุ มคณะกรรมการ  แล ะ
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ 
เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา 
ผลประโยชน์ของราชการ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เ พ่ือให้  ปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่
ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.3 ให้ ค าปรึ กษาแนะน า  ปรั บปรุ งและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้
มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นายช่างโยธา 
คนงานทั่วไป 

ว่าง 
1 
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คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อ สร้าง 
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ 

2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือ
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่าง หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 

นักบริหารงานช่าง ระดับสูง 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระดับ 1 

1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 



๖๒ 
 

1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 

1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 

1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 

1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 

1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 

1.8. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 

1.9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 

1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 

1.11. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 

3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ          ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.2.1    การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  ระดับ 1 

3.2.2    ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 

3.2.3    ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 

3.2.4    การคิดเชิงกลยุทธ์          ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1    การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก        ระดับ 2 

3.3.2    การวางแผนและการจัดการ        ระดับ 2 

3.3.3    การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 

3.3.4    ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น        ระดับ 2 

3.3.5    สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น         ระดับ 2 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นายช่างโยธา(ปฏิบัติงานช่างโยธา) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองช่าง 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองช่าง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
ทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่าง 
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่ง
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการ
ออกแบบด้าน ช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่าง
โยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การ
วางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้
ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง 
บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่
ได้รับ 

1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียด
ของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตาม
หลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ
ซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรม
เ กี่ ย ว กั บ ง า น โ ย ธ า ที่ ต น มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ก่ 
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา หรือเจ้ าหน้าที่ ระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้
ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 



๖๕ 
 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงาน
ราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่ วไป เพ่ือ ขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

 
 
 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ 

2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  2และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม



๖๖ 
 

ระยะเวลาที่ ก าหนดด้วย 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน 

นายช่างโยธา ระดับช านาญงาน 

นายช่างโยธา ระดับอาวุโส 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1.       ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 

1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 

1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 

2.ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 

3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 

3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 

3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1 

3.2สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 1 

3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 

3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 

3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหารงานการศึกษา) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ปลัดองค์การบริหารสาวนต าบล 

ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ในกอง ส านักการศึกษาหรือในส่วนราชการอ่ืนที่ 
กฎหมายก าหนดส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ
และระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหาร 
การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจน
การพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริม
ท านุบ ารุ งศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็น
ผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งหัวหน้า
กอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกองการศึกษา รอง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษา 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านแผนงาน 

1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติ
งานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึ กษาตาม อัธยาศั ย  ง านส่ ง เ สริ มกี ฬ า 
นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 
ส่ ง เ ส ริ ม ศ า ส น า  ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ร่ ว มบู รณากา รแผน ง าน  โ ค ร งก า ร 
กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไป ตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และ
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของ
หน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
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2. ด้านบริหารงาน 

2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความตองการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคน พิการ ผูดอย
โอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ 

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทาง
การศึกษาในพ้ืนที่  เ พ่ือน าไปก าหนด นโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและ เรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์
ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นท่ี 

2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุก
ในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี ความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการวางแผน ใน
หน่ วย งานที่ รั บผิ ดชอบให้ เ ป็ นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไป
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ ก าหนดไว้ 

2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริม สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือ
ประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและ
ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.10 มอบหมาย  ก ากับดู แล  ตรวจสอบ 
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ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่าง ๆ ที่
เ กี่ ย วข้อ งกับภารกิจของหน่ วยงาน  เ พ่ือให้ การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการ
ต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น 
ข้ อ เ สนอแนะ ในที่ ป ร ะชุ มคณะกรรมการ  แล ะ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ 
ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ ของ
ราชการ 
 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 ร่ ว ม จั ด ร ะบ บ ง า น แ ล ะ อั ต ร า ก า ลั ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา เ พ่ือให้การ ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.3 ให้ ค าปรึ กษาแนะน า  ปรั บปรุ งและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา
เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 ร่ ว มว า งแผนการ ใช้ ท รั พยากรและ
งบประมาณของหน่วยงาน เ พ่ือให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการศึกษา 

ครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(มีคุณวุฒิ) 
ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ) 

ว่าง 
2 
2 
3 
1 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
การศึกษา ศึกษาศาสตร์  หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่  ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ข้อ 1 

2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน 
การศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ระดับ 2 

1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 

1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 

1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 

1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1 

1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 

1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 1 

1.8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 

1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 

1.10. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 

2.ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.2.1    การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง    ระดับ 1 

3.2.2    ความสามารถในการเป็นผู้น า       ระดับ 1 

3.2.3    ความสามารถในการพัฒนาคน      ระดับ 1 

3.2.4    การคิดเชิงกลยุทธ์          ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน      
3.3.1    การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 

3.3.2    การวางแผนและการจัดการ        ระดับ 2 

3.3.3    การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   ระดับ 2 

3.3.4    ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น        ระดับ 2 

3.3.5    สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น         ระดับ 2 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิชาการศึกษา) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

         ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ตามที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ เพ่ือ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ใน
ความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ 
วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การ
วางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการ
ศึกษา จัดท ามาตรฐาน สถานศึกษา ตลอดจนการ
ให้หรือจัดบริการส่ ง เสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท า ความเห็น
สรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล 
ด าเนินการและแก้ไขปัญหา ขัดข้องต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติ ง าน เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์ วิ จั ยและ
เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ 
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน คือ  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งานด้าน
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ
การศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อ
ประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการ
สอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง 
หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.5ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถ
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ 
การจัดการศึกษา 

1.6ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสาร
ด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากร
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หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด 
นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผนและระบบ
สารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึ กษา
ปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหาร
โรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและ ส่งเสริม
อาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ จัด
การศึกษา 

1.7ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนางานด้านการศึกษา 

1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของ
ผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง การศึกษา 
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

1.10ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด 

1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม 
นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ 
ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีการ
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ใน
ท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง 
มรดกล้ าค่าของท้องถิ่น 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการเพ่ือให้การ
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ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัด
นิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการ
ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง 

4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษา เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

4.3ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนว ทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ 
โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การ 
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

4.5จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง 
หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบ การ พิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒกิารศึกษา  (Educational  Background) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ
ข้าราชการครูได ้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ 

2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  2และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่ างโยธา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนดด้วย 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน และระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          1.1ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 1 

          1.3ความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 1 
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          1.4ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1 

          1.5ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1 

          1.6ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 1 

          1.7ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน         ระดับ 1 

          1.8ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 

          1.9ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 

          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 1 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 1 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 

3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.2.1    การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 

3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 

3.2.3    การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์     ระดับ 1 

3.2.4    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน      ระดับ 1 

3.2.5    ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ   ระดับ 1 
 

 
 
 

 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)...........-...............................  

(ว่าง) 
นักวิชาการศึกษา 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ครู (ดูแลเด็ก) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 
         ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่ าง เข้ มก่อนแต่ งตั้ ง ให้ ด าร งต าแหน่ งครู
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่งดงาม
และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด คือ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1.มีคุณวุมฺไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
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2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาติปฎิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ  
ครูช านาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 1 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1 

          1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1 

          1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 1 

          1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 

          1.8 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 

          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 1 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 3 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 

           3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 
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           3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

           3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

           3.2.1    การอออกแบบการเรียนรู้  ระดับ 1 

           3.2.2    การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 1 

           3.2.3    การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)...........-...............................         

(   ) 
ครู 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ครู (ดูแลเด็ก) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 
         ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่ าง เข้ มก่อนแต่ งตั้ ง ให้ ด าร งต าแหน่ งครู
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่งดงาม
และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด คือ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1.มีคุณวุมฺไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ 
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ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาติปฎิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ  
ครูช านาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 1 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1 

          1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1 

          1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 1 

          1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 

          1.8 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 

          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 1 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 3 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 
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           3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 

           3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

           3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

           3.2.1    การอออกแบบการเรียนรู้  ระดับ 1 

           3.2.2    การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 1 

           3.2.3    การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)...........-...............................         

(   ) 
ครู 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ครู (ดูแลเด็ก) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 
         ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่ าง เข้ มก่อนแต่ งตั้ ง ให้ ด าร งต าแหน่ งครู
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่งดงาม
และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด คือ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1.มีคุณวุมฺไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
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2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาติปฎิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ  
ครูช านาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 1 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1 

          1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1 

          1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 1 

          1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 

          1.8 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 

          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 1 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 3 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 

           3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 
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           3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

           3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

           3.2.1    การอออกแบบการเรียนรู้  ระดับ 1 

           3.2.2    การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 1 

           3.2.3    การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
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ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 
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 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
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 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 
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ครู 

7  มกราคม 2559 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (job description ) 
                                                                                                                                                                                                                                                

ชื่อต าแหน่ง ครู (ดูแลเด็ก) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองการศึกษา 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 
         ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่ าง เข้ มก่อนแต่ งตั้ ง ให้ ด าร งต าแหน่ งครู
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่งดงาม
และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร 
ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด คือ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1.มีคุณวุมฺไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
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2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาติปฎิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 
ชื่อวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ  
ครูช านาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)      ระดับ 1 

          1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ 1 

          1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ระดับ 1 

          1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1 

          1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1 

          1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ        ระดับ 1 

          1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 

          1.8 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย      
          2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 

          2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 

          2.3 ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 

          2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 

          2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 

          2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน         ระดับ 1 

          2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

          3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
                    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   ระดับ 3 

                    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        ระดับ 1 

           3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ 1 
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           3.1.4    การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1 

           3.1.5    การท างานเป็นทีม         ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

           3.2.1    การอออกแบบการเรียนรู้  ระดับ 1 

           3.2.2    การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 1 

           3.2.3    การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 

 (นางจรัสศรี  สมัญ) 
บุคลากร 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ).......................................... 

 (นายมะกะตา  อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7  มกราคม 2559 

 
 
(ลงชื่อ)...........-...............................         

(   ) 
ครู 

7  มกราคม 2559 


