คู่มือ
คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลปราณบุรี
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

บทนา
คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือเอกสารแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบขอบเขต
ของงานแต่ละเลขที่ตาแหน่ง โดยเปรียบเสมือนป้ายชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่และเลขที่ ตาแหน่ง
งานในองค์กร ช่วยกาหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน เป็นเอกสารแสดงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลตามแบบบรรยายลักษณะงาน โดยมีประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสะดวกในการศึกษา
งานในตาแหน่ง ช่วยปรับปรุงวิธีการทางาน ช่วยทบทวนการกาหนดตาแหน่งงาน ช่วยในการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ง่ายขึ้น

ความสาคัญของคาบรรยายลักษณะงาน
การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรในหลายระดับ ปะกอบด้วย
1.ประโยชน์ต่อองค์กร
1.1.การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานในองค์กร
1.2.การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์กร
1.3.การเลื่อนตาแหน่งและการโยกย้ายบุคลากรในองค์กร
1.4.การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.5.การวางแผนกาลังคนในองค์กร
1.6.การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรให้มรประสิทธิภาพ
1.7.การออกแบบสมรรถนะ ( Competency) ของตาแหน่งต่างๆในองค์กร
2.ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา
2.1.ผู้บังคบบัญชาสมารถทราบลักษณะและขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2.2.การมอบหมายงานมีความชัดเจน
2.3.การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
2.4.ปูองกันการทางานซ้าซ้อน
2.5.ช่วยการวางแผนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3.ประโยชน์ต่อผู้ดารงตาแหน่ง
3.1.ทราบลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ
3.2.ทาให้สามารถทราบปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
3.3.ได้ทราบถึงความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่จาเป็น ของผู้ที่จะมาดารง
ตาแหน่งนี้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ พฤติกรรม ให้สอดคล้องกัลป์
ลักษณะงานที่ระบุไว้ในแบบบรรยายลักษณะงาน
งานบริหารงานบุคคล สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงได้ดาเนินการจัดทาคาบรรยาย
ลักษณะงาน ( Job Description) ของพนักงานเทศบาลในสังกัด เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่อไป

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ปลัดเทศบาล
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
รองปลัดเทศบาล หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองคลัง หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองช่าง หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองการศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้
กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คาปรึกษา และ
เสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้าราราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจาทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
ที่เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเปูาหมายความสาเร็จของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี บริหารงาน การกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
หรืองบประมาณตามที่ได้รบั มอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การบริหารการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิผ์ ลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และให้
คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการ
ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ กาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รบั แต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝุายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือ
ตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
กฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและ
ภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
ต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรือที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปีสาหรับ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 3
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ ระดับ 3
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ระดับ 3
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒- ๐๑- ๒๑๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ จานวน ๑ คน
เจ้าหน้าทีบ่ ิหารงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานทะเบียน จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๓ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๑๘ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและ งานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีตางๆ
่ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสาหรับการ ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง วิชาการและรายงานอื่นๆการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคาสัง่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือมี ลักษณะงานทีต่ ้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งาน
นโยบายและแผน งานรักษาความสงบ เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบตั ิหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการทีม่ ิได
กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่ของกอง หรื อส่วนรำชกำรใดในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นโดยเฉพำะ

หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งาน
สนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์ และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพือ่ เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัตงิ าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้

1.3 จัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
แผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.4 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อ
นามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ให้คาแนะนา และตรวจสอบการวิเคราะห์ วิจยั เชิงนโยบาย เพื่อ ทบทวนสถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการ
และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่ รับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญ่และประชากรจานวนมาก
2.2 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจสูงสุด
2.3 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปีและงานด้าน งบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีขนาดใหญ่และประชากรจานวนมากมี งบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่
กาหนดไว้
2.4 ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สอดรับกับนโยบายของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี ความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้เป็นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามเปูาหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ กาหนดไว้
2.8 จัดทา เร่งรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และนโยบายของ องค์กรบริหารงานส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ ผู้บริหารในการผลักดันให้งานบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
2.9 กาหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทัว่ ไป
งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฏร์และงานบัตร ประจาตัวประชน หรืองานพัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ทางานในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงาน
สนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งาน
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรง
ตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.12 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ
ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.13 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.14 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ แผน หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่มีเปูาหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2.15 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุม
ทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.16 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การ
แจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น เพื่อ อานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.17 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการ
งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.18 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ หรือ
เวทีเจรจาต่าง ๆ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัตงิ าน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กากับให้
มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน
3.3 พิจารณาวางแผนการทางานและการกระจายอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ในสานัก กองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผนงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ แต่ละราย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.4 ให้คาปรึกษาแนะนา เสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของสานัก กองหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.2 บริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าสานักปลัดหรือผู้อานวยการกอง หรือ ผู้อานวยการส่วน (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดหรือผู้อานวยการกอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หรือที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสาหรับตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 2.3 ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๒
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๒
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๒
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๒
5 การท างานเป็นทีม ระดับ ๒
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ ๒
2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2
4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 3
2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 3
๔ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 3
๕ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองคลัง
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน ๒ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๒ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๗ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มลี ักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มหี น้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก
โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้านงานคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ ดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.3 บริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสาคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.4 วางแผนทางการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมุล สถิติด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสาคัญ เพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.6 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับ สถานะทางการเงินการคลังของ
องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนว ทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่
หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบ รรลุเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้ บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มบี ทบาทหลัก เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
2.6 มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็น และตรวจสอบงานการคลังหลายๆ
ด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรอง สิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่มีค่าและหลักฐานแทนตัว เงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และ การนาส่งเงินไปสารองจ่าย เพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
2.11 วินิจฉัย สัง่ การเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้ บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.12 กาหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทางคู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานด้านงานคลัง
งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การทางานในงานที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น
กรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา เพือ่ ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนา กระตุ้น เร่งเร้าเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดาเนินงานทีม่ ี คุณภาพที่ดีขึ้น
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัตงิ าน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
กากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัตงิ านให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยัง่ ยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
และเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กาหนดไว้
4.3 วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่
และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุม้ ค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดย
อาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วน ระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลัง หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ.
, ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มคี ุณสมบัติเฉพะสาหรับ
ตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2

สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2

2 ความสามารถในการเป็นผูน้ าระดับ 2
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2
4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุกระดับ 3
2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 3
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 3
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นระดับ 3

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองช่าง
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแบบแผนและก่อสร้าง หรือผู้รักษาราชการแทน จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ คน
นายช่างโยธา
จานวน ๕ คน
นายช่างเขียนแบบ จานวน ๑ คน
นายช่างไฟฟ้า
จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน ๑ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๑๖ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้า หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วน หัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่ สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้
คาปรึกษาและ ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่นงานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่าง
สารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่าง เครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน
ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งาน วิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งตาแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ชานาญใน วิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง งาน
วิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานที่สงั กัด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้

2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีห่ น่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบั บริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา ผลประโยชน์ของราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟูา เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟูา เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ผังเมือง ก่อสร้าง ไฟฟูา เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดับ 1
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 2
2 การวางแผนและการจัดการ
ระดับ 2
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
ระดับ 2
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองคลัง
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พยาบาลวิชาชีพ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน ๑ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๕๘ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางแผนงาน การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม การวางแผนการให้บริการในด้าน
ต่างๆ เช่น การเฝูาระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม โรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การ ควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุราคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การ จัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดกา ร คุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุก ระดับ การวางแผน นิเทศงาน
ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองค์การ วางแผนกาลังคน และ จัดทางบประมาณในการดาเนินงาน และการ
บริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงาน การรวบรวมแผน หน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานสาหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและ
สนับสนุนการกาหนดนโยบาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มี
ลักษณะที่ จาเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง

หน้าที่งาน
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผน
และจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของ หน่วยงานด้านงาน
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมที่สงั กัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สงั กัด
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผน การปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงานตามที่กาหนดไว้

๑.๔ ร่วมวางแผนและกาหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแล ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี และปราศจากโรคระบาดต่างๆ
๑.๕ ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางกาหนดและพัฒนา มาตรฐานและกลวิธีการ
ดาเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ภายใต้ข้อจากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
๑.๖ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามา
ปรับปรุงให้การปฏิบตั ิงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๗ วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝูาระวัง การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การ คุ้มครองผู้บริโภค
การส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้า คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้าน สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น
๑.๘ ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและเกิดผล สัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบั บริการ
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ ให้บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม โรค การสุขศึกษา การสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้า คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพื่ออานวยการให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีอนามัย และได้รบั บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๗ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ ตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ กาหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือการเฝูา
ระวังโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี
๒.๘ ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจทีไ่ ด้รับ มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิเ์ ป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

๒.๑๐ กาหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ ดาเนินงานในการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนามาตรฐานและใช้ในการดาเนินงาน การเสนอแนวทางและกาหนดการ พัฒนามาตรฐานงานและวิธีการดาเนินงานการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหาร จัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๒.๑๑ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การ
สนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
๒.๑๒ อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สงั กัด
บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณ งานและงบประมาณเพื่อให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๓ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรให้มีความ เหมาะสมและมีความยืดหยุน่ ต่อ
การปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัตงิ าน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน
๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๔.๓ ควบคุม กากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้การใช้งบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สงู สุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รบั จัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์
(ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความ ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย
และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐานเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์
(ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความ ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล

อาชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือ ทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางพยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความ ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล สุขาภิบาล
อาชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือ ทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น ข้อ ๑
๒.๒ ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้อง ปฏิบัตงิ านด้าน
การสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม หรืองานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑
๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๑
๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๑
๔ การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๑
๕ การทางานเป็นทีม ระดับ ๑
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร ๔ สมรรถนะ
๑ การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ ๑
๒ ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดับ ๑
๓ ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ ๑
๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ ๑
สมรรถนะประจาสายงาน
๑ การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ ๒
๒ การวางแผนและการจัดการ ระดับ ๒
๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ ๒
๔ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ ๒
๕ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ ๒

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
นักวิชาการคลัง จานวน ๑ คน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จานวน ๑ คน
นิติกร จานวน ๑ คน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดาเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุมหรือผลการปฏิบัติตามคาสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมี ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ
งานสาร บรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งาน
พัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น

หน้าที่งาน
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบ
และเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผูบ้ ริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบ
และเวลาที่กาหนดไว้

2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่างๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งาน
แปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งาน
ต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กาหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ แผน หรืองานจัดระบบงาน
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปูาหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่
ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.1๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.1# ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.๑ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.๒ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพือ่ ให้เกิดความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รบั จัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. รับรอง
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน

การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ งานบริหารงานทัว่ ไป งานนโยบายและแผน งาน
ทะเบียนราษฎร์และบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดับ 1
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก ระดับ 2
2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองการศึกษา
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๑๐-๒๑๐๘-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ผู้อานวยการสถานศึกษา ๒ คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
ครู เทศบาล
๒๔ คน
นักวิชาการศึกษา จานวน ๑ คน
นักสันทนาการ จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๒๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง สานักการศึกษาหรือในส่วนราชการอื่นที่ กฎหมายกาหนด
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหาร การเงินและงบประมาณ
การประสานงาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ตาแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการกองการศึกษา รองผู้อานวยการสานักการศึกษา และผู้อานวยการสานัก
การศึกษา
หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 วางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัตงิ านด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และ ประชาชนในท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กาหนด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.4 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานด้านงาน
การศึกษาที่สังกัดที่รบั ผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ
บุคลากร และเวลา

1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามา
ปรับปรุงให้การปฏิบตั ิงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่รัฐกาหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคน พิการ ผูดอยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแลการวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ นาไปกาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่ออานวยการให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เจริญก้าวหน้าและสามารถดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพือ่ สร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพืน้ ที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี ความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้เป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชนใน
พื้นที่
2.8 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนาเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.9 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนด
2.10 กาหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านงาน
การศึกษา เพื่อให้การทางานในงานที่รบั ผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพือ่ ให้เกิดความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบัติ

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ
ในสาขาหรือทางอื่นที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ
ในสาขาหรือทางอื่นที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ
ในสาขาหรือทางอื่นที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ มาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติเฉพะสาหรับตาแหน่งนัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ
2.3 ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2
2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า
ระดับ 2
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2
4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
ระดับ 3
2 การวางแผนและการจัดการ
ระดับ 3
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 3
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
ระดับ 3
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 3

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๑๐-๒๑๐๘-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ คน
นายช่างโยธา จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๑๔ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่างสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะ งานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางโครงการ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและคานวณด้าน วิศวกรรมสุขาภิบาล การควบคุม การ
ก่อสร้าง บารุง รักษา ซ่อมแซม และติดตามผลวิจยั ทางด้านวิศวกรรม สุขาภิบาล ควบคุม การวางระบบ ปรับปรุงระบบระบาย
น้า กาจัดน้าเสียและจัด การสิ่งแวดล้อมทั่วไปรวมถึง เหตุสาคัญอื่นๆ ซึ่งจะทาให้สภาวะแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพิษ การประเมินราคา ตรวจ รับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายให้บริการตรวจสอบและเป็นทีป่ รึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระบบงานช่าง สุขาภิบาล และบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน ซึ่งตาแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะขนาดหรืออยู่ ใน
ประเภท ตามที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและปฏิบัติ หน้าที่อนื่ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานช่างสุขาภิบาล ซึ่งจาเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาช่าง สุขาภิบาล วิชาการทางวิศวกรรม
สุขาภิบาลหรือประกอบอาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
สิ่งแวดล้อมและงานสุขาภิบาล งานระบบระบายน้า งานจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด
1.2 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.3 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ภายใต้ข้อจากัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามา
ปรับปรุงให้การปฏิบตั ิงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น
2. ด้านการบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ

2.4 ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงานและให้แนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับด้าน งานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือช่าง
สุขาภิบาล เช่น กิจการประปาทีม่ ีกาลังผลิตสูง ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิงวิชาการที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ
2.5 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมการ จัดการสิง่ แวดล้อมของผู้ประกอบการ
หรือประชาชน เช่นการจัดการกับระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง หรือของเหลวสาหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือสาหรับ
ชุมชนหนาแน่น การจัดระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซไอ เขม่าควัน รังสี หรือ ฝุุน สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ สุขภาพและอนามัยของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนในพื้นที่มสี ุขภาวะที่
ดี ไม่มีความ เสียหายแก่ ทรัพย์สิน หรือมีเหตุราคาญในชุมชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ สารวจออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกับการระบบประปา ระบบระบายน้าโสโครก ระบบน้าทิง้ ระบบน้าร้อนหรือระบบการใช้นา้
หมุนเวียนสาหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานบริการหรือ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของ หน่วยงานวิศวกรรมหรือช่างสุขาภิบาล
เพื่อให้สามารถใช้งานตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักวิชาการ
2.8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบั บริการ
2.9 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รบั จัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน ด้านช่างสุขาภิบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า
ระดับ 1
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
ระดับ 2
2 การวางแผนและการจัดการ
ระดับ 2
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
ระดับ 2
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
สังกัด
เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
นักพัฒนาชุมชน จานวน ๑ คน
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๒ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ คน
พนักงานจ้าง จานวน ๒ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านทางด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การ
จัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริม งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การให้
คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.3 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานด้านงาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามา
ปรับปรุงให้การปฏิบตั ิงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขและ ควบคุมการดาเนินงานด้านสวัสดิการ
สังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหนาแน่นและแออัด การ ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตัง้ ศูนย์เยาวชน
การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน งานนันทนาการชุมชน งานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การจัดให้มีห้องสมุดประชาชนเป็น
ต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
2.3 ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงานและให้แนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับด้าน สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
หรือการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการ เชิงวิชาการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

2.4 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเท
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพือ่ ให้เกิดความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมหรือวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ
สังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ระดับต้น)
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1

สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร 4 สมรรถนะ
1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1
2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า
ระดับ 1
3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1
4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
ระดับ 2
2 การวางแผนและการจัดการ
ระดับ 2
3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2
4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
ระดับ 2
5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะ
งานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ สรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การ ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัตงิ าน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออก
จากราชการ เป็นต้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการ
วางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
และประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัตแิ ละผลงานของ บุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือ การ ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการและ ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการ
ฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง องค์กร โครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
ภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกาหนดตาแหน่งและ การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดาเนินการ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ เลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของตาแหน่งงาน และ
กาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินยั การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและชีแ้ จงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การ บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทา ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสน
ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสน
ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.

หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสน
ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
ระดับ 2
2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 2
3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ/ชานาญการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
เจ้าพนักงานทะเบียน จานวน ๒ คน
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ มี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณา ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและคาสัง่ เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจด
และจัดทาทะเบียนต่าง ๆ การจัดทาบัตรประจาตัว ประชาชน และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัตงิ านให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร ประจาตัวประชาชนต่างๆ เพื่อ
วางแผนให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคาสัง่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่อให้การบริการประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.4 ประสานงานและจัดทากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ ท้องถิน่ เช่น การจัดทา
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น เพื่อให้การ เลือกตั้งประสบความสาเร็จตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และอานวย ความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิใ์ น ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ
การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธปี ฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ
1.๓ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.๔ จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.๕ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.๖ จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.๗ อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณ วุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๔๒๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทวั่ ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐาน ใบสาคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทารายงาน การ
บัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้าน
งบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความ ชานาญ เพื่อช่วยให้ ระบบงานเป็นไป
อย่างสะดวกและถูกต้อง
1.2 ปฏิบัตงิ าน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
1.3 จัดทาเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ของหน่วยงาน เช่น รายงานทาง
บัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
เพื่อให้ได้เอกสาร และรายงานทีม่ ีความถูกต้อง และครบถ้วน ในการนาเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป
1.4 จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จา่ ยเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปญ
ั หา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้การตั้ง
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และแล้วเสร็จตามเวลา
1.๖ ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ เงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อ ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัตงิ าน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การ ดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและ บัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ ชานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๔๑๐๒-๐๐๒
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)

ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านการทะเบียนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับคาร้อง ก
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ราษฎร์ รวมทั้งการดาเนินการทะเบียนราษฎร์ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบใ
การจดและจัดทา ทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การ แก้ไขรายการใ
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น ตลอดจนการจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิ เลือกตั้ง การให้บริการ คาแนะนา และการเผยแพ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน

1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 รับคาร้อง และตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดาเนินงานด้านทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกส
และหลักฐานที่ประกอบการดาเนินการทะเบียนราษฎร์ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียน คนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแ
รายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพ
และสอดคลองความต้องการ ของประชาชน
1.3 จัดทาทะเบียนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงาน เลือกตัง้ ให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้น
และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 จัดทาฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั ในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงาน
ทะเบียน
1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานทะเบียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน เพ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้ อย่างถูกต้อง
2.2 ประสานงานด้านทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ ดาเนินงานด้านทะเบียนให้มีความสะดวก เรียบร้อ
ราบรื่น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี การขาย พณิชยการ
เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปราณบุรี เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง จานวน ๑๕ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การปูองกันฝุายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1ควบคุม กากับดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และ
ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นทีร่ ับผิดชอบ การกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
รับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย ที่เกิดขึ้น
1.3ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน การปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทนั ท่วงที และให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
1.4รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ
บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนปูองกันรับ สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
สะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5ศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานปูองกันบรรเทา สาธารณภัย เพื่อนาไปปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.6ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการ ปฏิบตั ิงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.7ปฏิบัตงิ านและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพือ่ ให้สามารถปฏิบัติงาน
2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่
กาหนด
3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
3.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ส่วนราชการต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้อต้นได้ ด้วยตนเอง
3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของ หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อ
นามาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป
3.4 ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงานในหน้าที่ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่ น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟูา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๒
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทวั่ ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐาน ใบสาคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทารายงาน การ
บัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้าน
งบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความ ชานาญ เพื่อช่วยให้ ระบบงานเป็นไป
อย่างสะดวกและถูกต้อง
1.2 ปฏิบัตงิ าน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
1.3 จัดทาเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ของหน่วยงาน เช่น รายงานทาง
บัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
เพื่อให้ได้เอกสาร และรายงานทีม่ ีความถูกต้อง และครบถ้วน ในการนาเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป
1.4 จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จา่ ยเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปญ
ั หา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้การตั้ง
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และแล้วเสร็จตามเวลา
1.๖ ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ เงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อ ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัตงิ าน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การ ดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและ บัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ ชานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๓
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทวั่ ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐาน ใบสาคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทารายงาน การ
บัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้าน
งบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความ ชานาญ เพื่อช่วยให้ ระบบงานเป็นไป
อย่างสะดวกและถูกต้อง
1.2 ปฏิบัตงิ าน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
1.3 จัดทาเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ของหน่วยงาน เช่น รายงานทาง
บัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
เพื่อให้ได้เอกสาร และรายงานทีม่ ีความถูกต้อง และครบถ้วน ในการนาเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป
1.4 จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จา่ ยเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปญ
ั หา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้การตั้ง
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และแล้วเสร็จตามเวลา
1.6 ควบคุม และดูแลการดาเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้ การดาเนินงานด้านการรับจ่ายเงิน เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
1.7 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ เงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อ ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัตงิ าน
1.9 ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบตั ิงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการ ฝึกอบรม และวิธีใช้อปุ กรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงิ าน ตาม มาตรฐานและข้อกาหนด 2
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การ ดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและ บัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ ชานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานทีส่ ูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๔
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิใ์ น ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ
การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธปี ฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ
1.๓ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.๔ จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.๕ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.๖ จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.๗ อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึง่ ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณ วุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ลูกจ้างประจา ๑ คน
พนักงานจ้าง ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและ
พิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียม รับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและ รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ ดาเนินคดีผู้ค้างชาระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี
การเก็บรักษา และนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้ตา่ งๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การเร่งรัด ติดตาม การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ รายได้ต่างๆ ที่คา้ งชาระ
เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บได้อย่าง ครบถ้วน
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ รายได้ เพื่อให้การดาเนินการ
ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ จัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ ทางการจัดเก็บรายได้
1.5 ดูแล ติดตามการจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ด้านการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
1.8 จัดทาแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้ อืน่ ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ได้ตรงตาม เปูาหมายที่กาหนด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การ ดาเนินงานของหน่วยงานที่

รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.3 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ ที่มีความซับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานทีส่ ูงกว่า หน่วยงานราชการ และเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุกา ร การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๒
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง ๒ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและ
พิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียม รับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและ รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ ดาเนินคดีผู้ค้างชาระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี
การเก็บรักษา และนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้ตา่ งๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การเร่งรัด ติดตาม การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ รายได้ต่างๆ ที่คา้ งชาระ
เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บได้อย่าง ครบถ้วน
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ รายได้ เพื่อให้การดาเนินการ
ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ จัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ ทางการจัดเก็บรายได้
1.5 ดูแล ติดตามการจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ด้านการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
1.8 จัดทาแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้ อืน่ ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ได้ตรงตาม เปูาหมายที่กาหนด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การ ดาเนินงานของหน่วยงานที่

รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.3 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ ที่มีความซับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานทีส่ ูงกว่า หน่วยงานราชการ และเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุกา ร การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง ๔ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา
จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบารุงรักษา การทาบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุทชี่ ารุด การทา สัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญา
จ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุลว่ ง
1.2 ควบคุมจัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้ เป็นข้อมูล ในการดาเนินงาน
1.3 ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสาคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ เป็น หลักฐานอ้างอิงในอนาคต
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทา รายงาน และนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ตรวจสอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเดือน ประจาไตรมาส หรือ ประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรให้หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.6 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพือ่ ให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
3.2 บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา หรืในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่ องกล ช่างไฟฟูา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองช่าง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๕
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิใ์ น ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ
การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธปี ฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ
1.๓ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.๔ จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.๕ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.๖ จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.๗ อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณ วุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชั่วโมง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นายช่างโยธา
ระดับตาแหน่ง
ระดับอาวุโส
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองช่าง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม
การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่ เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 กาหนดแผนงานในการออกแบบ สารวจและคานวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่า ก่อสร้างและควบคุมงาน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รับในแต่ละปี
1.2 ควบคุมการสารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบารุงรักษาและคานวณ โครงสร้างประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.3 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในขณะดาเนินการ เพื่อให้งาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
1.4 วางแผนงานในการสารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบารุงรักษาและคานวณ โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
ของโครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ
1.5 ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าทีไ่ ปควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินงานของ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธา
แก่ผู้ที่สนใจ

3.2 ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม
สารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 3
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 3
4 การบริการเป็นเลิศระดับ 3
5 การทางานเป็นทีมระดับ 3
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 2
2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
3 การสั่งสมความรู้และความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นายช่างโยธา
ระดับตาแหน่ง
ระดับ ปฏิบัติงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองช่าง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม
การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่ เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 กาหนดแผนงานในการออกแบบ สารวจและคานวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่า ก่อสร้างและควบคุมงาน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รับในแต่ละปี
1.2 ควบคุมการสารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบารุงรักษาและคานวณ โครงสร้างประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.3 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในขณะดาเนินการ เพื่อให้งาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
1.4 วางแผนงานในการสารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบารุงรักษาและคานวณ โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
ของโครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ
1.5 ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าทีไ่ ปควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินงานของ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธา
แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ

ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม
สารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 1
2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1
3 การสั่งสมความรู้และความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นายช่างไฟฟ้า
ระดับตาแหน่ง
ระดับ ชานาญงาน
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองช่าง เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง
จานวน ๔ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านทางช่างไฟฟูา ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม
ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟูา คานวณราคาและประมาณราคาใน
การดาเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตาแหน่งที่
ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟูาใน ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล บารุงรักษา
และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟูา ระบบไฟฟูา ระบบเครื่อง ปรับ อากาศ ระบบไฟฟูาสื่อสารและโทรคมนาคม
ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทาทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
1.3 ควบคุมตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อออก ใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ
กฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบตั ิงาน ให้มีจานวนเพียงพอและ
พร้อมต่อการใช้งาน
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สาหรับจัดทาแผน งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทา
แผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บังคับบัญชา
1.6 ปฏิบัตงิ านและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
เปูาหมาย
2. ด้านการกากับดูแล
2.1ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผูช้ ว่ ยหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้างาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.2วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ช่างไฟฟูาในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่าง ไฟฟูาที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
ชานาญด้านงานช่างไฟฟูาแก่ผู้ทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานช่าง
ไฟฟูา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2
4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2
5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 2
2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2
3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๐๒
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง จานวน ๒ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตโิ ดย ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และ
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาภายใต้การ ควบคุมของแพทย์ โดยทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน
ประเมินผลและบันทึกผลการให้การ พยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและอยู่ ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินจิ ฉัยและ บาบัดรักษา จัดเตรียมและ
ส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและ
บาบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบตั ิงานการวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเชิงรุกและเชิง
รับ การฟื้นฟูสภาพผูป้ ุวยและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงบริการพยาบาล รวมทั้ง การปรับใช้การบาบัด เครื่องมือ
พิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่าง
ทันท่วงที
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการ พยาบาล ให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพยาบาล
1.4 ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพืน้ ที่
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ปุวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา ระงับความรู้สึกและควบคุมอาการ
ผู้ปุวยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียมผูป้ ุวยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการ
ผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่วยแพทย์ในการบาบัดรักษาโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทใน การตรวจวินิจฉัย การให้ยาระงับ
ความรู้สึก หรือการควบคุมอาการผู้ปุวยระหว่างให้ยา เพื่อแบ่งเบาภาระและ ช่วยให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลด้วยความ
คล่องตัวและรวดเร็วทันท่วงที
1.7 ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยหรือจัดเตรียมผู้ปุวยตามเงื่อนไขที่จาเป็นและ เหมาะสม เพื่อเตรียมผู้ปุวย
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับการรักษา รวมถึง จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการ ผ่าตัด เพื่อให้แพทย์ทางานได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น

1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้
ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผูท้ ี่มีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้มีสุข ภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
1.9 ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในห้องของผู้ปุวยหรือ หน่วยงานการพยาบาลให้เหมาะสม
และสะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้ปุวยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสภาพ ร่างกายและจิตใจที่ดี และปลอดภัยจากการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.10 ร่วมปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ภายในชุมชนกับเจ้าหน้าทีท่ ี่ เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การบริการ
ด้านสุขภาพของประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
ระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 จัดเรียงลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการ เพื่อนาเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริหาร
2.3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รายงานทางด้านการสาธารณสุข งานอนามัย และ
การพยาบาล ภายในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผน จัดทาโครงการพัฒนามาตรฐานหรือ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาลภายในชุมชนอันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ แข็งแรง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.3 ประสานการทางานกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและการดูแล สุขภาพแบบองค์รวม รวมถึง
การทางานกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่พึง ได้รับ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิด้าน
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ทางการพยาบาลแก่ ผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสาร คู่มือ ตารา สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเผยแพร่พฤติกรรมที่ถูกต้องในการ ปูองกันตนจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๒
2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๒
3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ ๒
4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ ๒
5 การทางานเป็นทีม
ระดับ ๒
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ ระดับ ๒
2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ ๒
3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๒
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ ๒
5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ ๒

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๖-๓๖๐๒-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานจ้าง จานวน ๒ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตโิ ดย ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และ
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาภายใต้การ ควบคุมของแพทย์ โดยทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน
ประเมินผลและบันทึกผลการให้การ พยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและอยู่ ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินจิ ฉัยและ บาบัดรักษา จัดเตรียมและ
ส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและ
บาบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบตั ิงานการวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน โรคเชิงรุกและเชิง
รับ การฟื้นฟูสภาพผูป้ ุวยและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบือ้ งต้น เพื่อพัฒนาการ ดูแลผูป้ ุวย ให้เกิดความปลอดภัย
สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ปุวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา ระงับความรู้สึกและควบคุมอาการ
ผู้ปุวยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียมผูป้ ุวยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการ
ผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่วยแพทย์ในการบาบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการบาบัดรักษา
1.7 ปฏิบัตงิ านส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคแก่ผู้ปุวยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ที่มปี ัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้มีสุข ภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 จัดเรียงลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการเพื่อนาเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินการร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะนา ให้คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และ การวางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบ ข้างอย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 สอนนิเทศฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุไคคลภายนอก เพื่อให้มี
ความรู้ในการปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม
ระดับ ๑

แบบบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
แบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท วิชาการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักวิขาการสุขาภิบาล
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
สังกัด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลปราณบุรี
เลขที่ตาแหน่ง ๒๙-๒-๐๖-๓๖๐๖-๐๐๑
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
พนักงานเทศบาล จานวน ๑ คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมกาหนดนโยบาย วางแผนงานและ
ดาเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดาเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล
อย่างระบบเบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ และการกาจัด กาหนดระบบและวิธีการ
ด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และ งานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้าน
วิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดาเนินการด้านเผยแพร่กิจการทาง
วิชาการสุขาภิบาล ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะ แนวทางวิชาการสุขาภิบาล กาหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐาน
งานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการ
สาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
หน้าที่งาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้าน
สุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อ ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น การศึกษาสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมการเกิดโรค และการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุราคาญ
อื่นๆ ควบคุมการดาเนินงาน ของสถานที่จาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบ การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ สุขาภิบาลเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสุขาภิบาล เพื่อนามาใช้ใน การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
1.4 พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทาคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติ เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์
และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วน ร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนามาตรการ
และปรับปรุงวิธีการดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ
1.6 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพน้า
อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
1.7 ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ สถานที่สาธารณะ
ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อปูองกันควบคุม ท าลายแหล่งแพร่เชื้อ และ พาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข และกฎหมาย
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองโรค และภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดตามที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมนาไปใช้งานอยู่ เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการ ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ตน รับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
สามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4.5 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชานาญ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้น
วิทยาศาสตร์ สุ ขาภิบ าล วิทยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข วิ ทยาศาสตร์ อนามั ยและ สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้น
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้น
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4. การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
5. การทางานเป็นทีม
ระดับ ๑

สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

