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เอกสารค าบรรยายลักษณะงาน (Job Bescription)  และ 
 สมรรถนะต าแหน่งพนกังานเทศบาล (Competency) 

 
บทน า 

  ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือ เอกสารแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบขอบเขตของ
งานแต่ละเลขท่ีต าแหน่ง โดยเปรียบเสมือนปูายชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละเลขที่ต าแหน่งงานในองค์กร     
ช่วยก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานเป็นเอกสารแสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตาม
แบบบรรยายลักษณะงาน โดยมีประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้องค์กรสะดวกในการศึกษางานในต าแหน่ง ช่วยปรับปรุง
วิธีการทางาน ช่วยทบทวนการก าหดต าแหน่งงาน ช่วยในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้ง่ายขึ้น โดยนอกจาก
จะได้ก าหนดลักษณะงานที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นต้องปฏิบัติแล้ว ยังได้ก าหนดสมรรถนะ หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
องค์กรต้องการในต าแหน่งนั้น ๆ ไว้เพ่ือเป็นโยชน์ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง โดยในสมรรถนะของต าแหน่ง
จะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี 
ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ 
ช่วยเหลือผู้อื่น แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้ 
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ความส าคัญของค าบรรยายลักษณะงาน 
  การจัดท าค าบรรยายลักษณะงานจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรใน
หลายระดับ ประกอบด้วย 

1. ประโยชน์ต่อองค์กร 
1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานในองค์กร 
1.2 กาประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์กร 
1.3 การเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้ายบุคลากรในองค์กร 
1.4 การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
1.5 การวางแผนก าลังคนในองค์กร 
1.6 การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
1.7 การออกแบบาสมรรถนะ(Competency) ของต าแหน่งงานต่างๆในองค์กร 

2. ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา 
2.1 ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบลักษณะและขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.2 การมอบหมายงานมีความชัดเจน 
2.3 การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.4 ปูองกันการทางานซ้ าซ้อน 
2.5 ช่วยการวางแผนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 

3. ประโยชน์ต่อผู้ด ารงต าแหน่ง  
3.1 ลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องบัญชา 
3.2 ท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 
3.3 ได้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่จ าเป็นของผู้ที่จะ 

มาด ารงต าแหน่งนี้  และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ พฤติกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่
ต้องระบุไว้ในแบบบรรยายลักษณะงาน 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  จึงจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) 
พนักงานเทศบาล เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคลาขององค์กรต่อไป 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-00-1101-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   ปลัดเทศบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานท้องถิ่น  
ประเภท/ระดับ   บริหารท้องถิ่น/กลาง   
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) - 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย ประเภท/ระดับ       - 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเปูาหมาย

ความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท า 
      งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการ 
      จัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการ 
      จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรการ 
      มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อกาเปลี่ยนแปลง 
      ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน 
1.4 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การ 

ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงค์ 
1.6 ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 
      แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการ 
      บรรลุเปูาหมายและผลสมัฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
      หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องสภาวการณ์ของประเทศและความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ ก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

2.6 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2.8 ใหค้ าปรึกษาและประสานงานฝุายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติราชการ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงาน

และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามกฎหมาย 
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ 

3.5 ใหค้ าปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้

การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
1.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
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 (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น(นักบริหารงานท้องถิ่น          

ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 
ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 4 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 4 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3 
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 3 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 3 
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 3 
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ 3 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม ระดับ 3 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 
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3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ ระดับ 3 
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ระดับ 3 
3.3.3 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-00-1101-002 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   รองปลัดเทศบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานท้องถิ่น  
ประเภท/ระดับ   บริหารท้องถิ่น/กลาง 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) - 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความคาดหวังและเปูาหมาย

ความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัด
แผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมายตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ 
มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน 

1.4 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ 

1.6 ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 

2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องสภาวการณ์ของประเทศและความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

2.6 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน 

2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2.8 ใหค้ าปรึกษาและประสานงานฝุายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติราชการ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงาน

และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามกฎหมาย 
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ 

3.5 ใหค้ าปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้

การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง 
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
1.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
(2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรอืที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 หรือ  

1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 4 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 4 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3 
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 3 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 3 
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 3 
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ 3 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม ระดับ 3 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 
 



 
 

10 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ ระดับ 3 
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ระดับ 3 
3.3.3 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-00-1101-003 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   รองปลัดเทศบาล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานท้องถิ่น  
ประเภท/ระดับ   บริหารท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) - 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ   บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความคาดหวังและเปูาหมาย
ความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัด
แผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่อง
ต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
1.5 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ 
1.7 ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
2.3 ช่วยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค เพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
2.6 ประสานงานฝุายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพ่ือก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือ
ตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ) 
2.7 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบก าหนด
ไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
2.8 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่ออ านวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน 
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติราชการ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงานและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎหมาย 
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความ
ยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ 
3.5 ใหค้ าปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สนองตอบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย การปกครอง 
รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย การปกครอง 
รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย การปกครอง 

รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น         
ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น หรือต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการกอง ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
       ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดบั 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
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3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ ระดับ 2 
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ระดับ 2 
3.3.3 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-2101-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานทั่วไป 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานบริหาร
ทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานกุาร งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจ าตัวประช าชน หรือ
งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.2 ศึกษา วเิคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลหรือสภาต าบลรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทางานของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
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2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญาเพ่ือให้งาน
ต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรห า บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคล ากรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มเีปูาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประช าสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประช าชนในท้องถิ่น 
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประช าชน เป็นต้น เพ่ืออ านวยการให้การให้บริการประช าชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือใหก้ารปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายของส่วนราชการ 
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทกุสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. รับรอง 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานนโยบาย
และแผน งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประช าชน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.9. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 1 
1.10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดบั 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
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3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขที่  13-2-01-2101-002 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายปกครอง 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานทั่วไป 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายปกครอง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานบริหาร
ทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานกุาร งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจ าตัวประช าชน หรือ
งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ควบคมุดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.2 ศึกษา วเิคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลหรือสภาต าบลรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
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2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญาเพ่ือให้งาน
ต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรห า บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคล ากรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคมุดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปูาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประช าสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประช าชนในท้องถิ่น 
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประช าชน เป็นต้น เพ่ืออ านวยการให้การให้บริการประช าชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายของส่วนราชการ 
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. รับรอง 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1 
3.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.3 ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 
     ประจ าตัวประช าชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องการจดัการความรู้ ระดับ 2 
1.9. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 1 
1.10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
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3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-2101-003 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานทั่วไป 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายอ านวยการ  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานบริหาร
ทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานกุาร งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจ าตัวประช าชน หรือ
งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตข้้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.2 ศึกษา วเิคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลหรือสภาต าบลรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การทางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
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2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญาเพ่ือให้งาน
ต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรห า บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคล ากรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มเีปูาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประช าสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประช าชนในท้องถิ่น 
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประช าชน เป็นต้น เพ่ืออ านวยการให้การให้บริการประช าชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายของส่วนราชการ 
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. รับรอง 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน 
การบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1 
3.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.3 ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 
      ประจ าตัวประช าชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
      พระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.9. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 1 
1.10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
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3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-3101-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักจัดการงานทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักจัดการงานทั่วไป 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายอ านวยการ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายอ านวยการ ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสานักงาน ในด้านต่างๆ เช่น 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาค ารสถานที่ งานจัด
ระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆเพ่ือให้การบริหารการประชุมมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนด 
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือการรายงาน
และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านบริการ 
    ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 



28 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การ
บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การ
บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 1 
1.8. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 1 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดบั 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 1 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-3102-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักทรัพยากรบุคคล   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายปกครอง  งานการเจ้าหน้าที่ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าปกครอง     ประเภท/ระดับ   บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอแนะในการ
วางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน
และประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3 ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่าง ๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก าหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึง
การวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าโครงสร้างสร้างองค์กรโครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและ
เลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
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1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของต าแหน่งงาน และ 
ก าหนดระดับต าแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงานและให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งองค์กร 
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการทางวินัยการรักษาวินัยและจรรยา 
1.12 ใหค้ าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่
ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 ใหค้ าปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.2 ใหค้ าปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 
4.3 ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการ แผนงาน โครงการ 
หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ป ี
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี  
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ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วยความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-3104-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายปกครอง  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายปกครอง  ประเภท/ระดับ   บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านทะเบียนและบัตรปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านทะเบียนและบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ตรวจสอบ สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎรทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม
กฎหมาย 
1.2 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด 
1.3 วางแผนและจัดทากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น เช่น การจัดทาทะเบียนผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น เพ่ือให้การเลือกตั้งประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
1.4 วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและอานวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนต่างๆ 
1.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
1.6 วิเคราะห์ปัญหาและให้คาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมและ
ค านึงถึงบุคลากรและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น 
การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง 
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด 
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงานทะเบียนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเปูาหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ 
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3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประชาชนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา คู่มือทางวิชาการจัดการงานทะเบียน เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดารงต าแหน่งหรือเคยดารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านจัดการงานทะเบียนและ
บัตรหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ป ีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้
ลดเป็น 2 ป ีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือ
ดารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการ
งานทะเบียนและบัตร หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการสืบสวน ระดับ 2 
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 3 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 3 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-4805-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายปกครอง  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายปกครอง  ประเภท/ระดับ   บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับแนะนาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ก ากับด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุเช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
1.2 ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ การกู้ภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
รับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้าเส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ 
บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนปูองกันรับสถานการณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท ารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนาไปปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
1.6 ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ี ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจทีก่ าหนดไว้ 
2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
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3. ด้านการบริการ 
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
3.2 ใหค้ าปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้อต้นได้ด้วยตนเอง 
3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือนา
มาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป 
3.4 ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงานในหน้าที ่เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงาน และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้
ลดเป็น 5 ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน 
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดบั 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 2 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-04-2102-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   ผู้อ านวยการกองคลัง   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/กลาง 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง รองปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานคลัง  

งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้อง 
นโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

1.2 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มคีวามหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตาม 
แผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไป 
ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.3 บริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

1.4 วางแผนทางการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทาง 
การพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มกีารบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนส าคัญ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ จัดห าพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาสเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
รายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.6 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 

1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังของ 
องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ 
      เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
     ทีห่ลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมคีวามซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณา
อนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่างๆตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว้ 
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
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2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ 
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มบีทบาทหลัก 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศช าติ 
2.6 มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายๆด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชีงานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการ 
เบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่ าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด 
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างตรงเวลา 
2.8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษแีละค่ าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือให้สามารถเก็บรายไดต้าม 
เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2.9 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกาหรือควบคุมการขอเบิกเงิน  
การน าส่งเงิน และการน าส่งเงินไปสารองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2.10 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.11 วินิจฉัย สั่งการเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมคีวามซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณา 
อนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามที่ก าหนดไว้ 
2.12 ก าหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทางคู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านงาน 
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเกบ็รายได้ หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การทางาน 
ในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและ 
ด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้มีความสามารถและ 
สมรรถนะทีเ่หมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
3.4 ปรับปรุงหรือห าแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา กระตุ้น เร่งเร้า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ก ากับให้มคีวามเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ าสอดคล้องกับนโยบาย  
      พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
      เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
4.3 วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ  
     อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ าและบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการส่วนระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง) 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลังหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ.,  
      ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท.  
       หรือก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะ 
      ส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.3 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่ 
     น้อยกว่า 6 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 3 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 3 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 3 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.10. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 4 
1.11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดับ 4 
1.12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 4 
1.13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 3 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3 
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2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 3 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 3 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิน่ ระดับ 3 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-04-2102-002 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานคลัง 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองคลัง ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านการคลังเพ่ือวางแผนและจัดท าแผนงานโครงการ 
      ในการพัฒนาหน่วยงาน 
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการ 
      คลังงานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
      เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ 
      สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
      ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนว 
      ทางพัฒนาการปฏิบัตงิานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนส าคัญให้เป็นไปตาม 
      เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด1.5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดห าพัสดุ การ 
      เบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาสเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการ 
      จ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานที่ 

สังกัดเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร 
และเวลา 

1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไป 
      ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
2. ดา้นบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน 
       หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
      หนว่ยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
      ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดีผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ 

สนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข2.5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น  
      งาน การคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  
      งานพัสดุ งานจัดการเงินกู ้งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษา 
      ทรัพย์สินที่มีค่ าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป 
      ตามกฎระเบียบสูงสุด 
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการ 
      ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างตรงเวลา 
2.8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มกีารช าระภาษแีละค่ าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือให้สามารถเก็บรายไดต้าม 
      เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้าง 
      เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกาหรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และการน าส่งเงินไปสารองจ่าย 
       เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.11 วเิคราะห์และเสนอข้อมูล ทางด้าน การคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือน าไปประกอบ 
       การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ 
       บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชน 
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน  
        เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 
        วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้ 
      ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาให้มคีวามสามารถและ 
      สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคล ากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น 
      ต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกันสามารถ 
      ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  
      พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม 
      เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์  
      เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ  
      อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน 

4.5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
       เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์  
      เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงินการเงินและการธนาคาร 
      บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
      ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ  
      การจัดการทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ การ 
      จัดการทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
2.3 ปฏิบัติงานด้านการคลัง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดบั 2 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
1.10. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 3 
1.11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 3 
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1.13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-04-2102-003 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง   
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายพัฒนารายได้ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองคลัง ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านการคลังเพ่ือวางแผนและจัดท าแผนงานโครงการ 
      ในการพัฒนาหน่วยงาน 
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการ 
      คลังงานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
      เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ 
      สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
     ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนว 
     ทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนส าคัญให้เป็นไปตาม 
     เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดห าพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาสเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
     จัดเก็บรายได ้ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานที่ 

สังกัดเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร 
และเวลา 

1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไป 
       ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
      หนว่ยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
      ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดีผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ 
      สนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 
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2.5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น  
      งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  
      งานพัสดุ งานจัดการเงินกู ้งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษา 
      ทรัพย์สินที่มีค่ าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป 
      ตามกฎระเบียบสูงสุด 
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการ 
      ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างตรงเวลา 
2.8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มกีารช าระภาษแีละค่ าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือให้สามารถเก็บรายไดต้าม 
      เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
      กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 ควบคมุและตรวจจ่ายเงินตามฏีกาหรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และการน าส่งเงินไปสารองจ่าย 
       เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.11 วเิคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลังการเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือน าไปประกอบการ 
       พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ 
        บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชน2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็น 
        กรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการ 
        ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้ 
      ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาให้มคีวามสามารถและ 
      สมรรถนะทีเ่หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคล ากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น 
      ต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถฏิบัติ 
      งานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  
     พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม 
      เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์  
      เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ  
      อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน 

4.5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
      เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงินการเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป การตลาดการจัดการ หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.3 ปฏิบัติงานด้านการคลัง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 2 
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
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1.10. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ ระดับ 3 
1.11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดับ 2 
1.12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 3 
1.13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  04-0313-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานพัสดุ   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
แนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่งการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
      พัสด ุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูล 
      ในการด าเนินงาน 
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุเพ่ือเป็นหลักฐาน 
      ในการด าเนินงาน 
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
      และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
       ของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ 
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ  
      เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการบริการ 
2.1 ใหค้ าแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการ หรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด 
    เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
    พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูาหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
    ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค 
    การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม  
     เครื่องกลพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลช่างไฟฟูา หรืในสาขาวิชา  
     หรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด 
    เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล  
    พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูาหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
    ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 1 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
 
 



52 
 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-04-4101-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานธุรการ 
ประเภท/ระดับ   ทัว่ไป/ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานคลัง  งานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไมจ่ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับแนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้าน
การธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบเพื่อให้การ 

ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
1.2 มอบหมายงาน ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพ่ือให้ 
     การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายทีก่ าหนด 
1.3 จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือความสะดวก 
     รวดเรว็ในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ ก าหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
      ที่มีคุณภาพ 
1.5 ควบคุม และดูแลการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษาการเบิกจ่าย การลงทะเบียน 
      เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ แบะอาค ารสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติได้ 
      อย่างเต็มที่ 
1.6 ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลาการฝึกอบรม และการสรุปเวลา 

การปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานสรุปการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรงตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

1.7 อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้การประชุม 
      เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
1.8 พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือในงาน  
       อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน 
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1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ  
        งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
        และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
2.2 ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้การ 
      ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านการบริการ 
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
3.2 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการ 
     ปฏิบัติงาน 
3.3 ใหค้ าปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
      และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
1. ดารงต าแหน่งหรือเคยดารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3หรือดารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 3 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดบั 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การยึดมัน่ในหลักเกณฑ์ ระดับ 2 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-05-2103-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   ผู้อ านวยการกองช่าง  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานช่าง   
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/กลาง 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง รองปลัดเทศบาล  ประเภท/ระดับ      บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง งาน 
      วิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน 
      ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.2 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
     ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
1.3 วางแนวทางการศึกษา วเิคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้านงาน 
      ช่างงานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ 
      ยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา 
      ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางผัง 
      หลักการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ เพ่ือให้ 
      ไดผ้ลผลิตตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.2 พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง หรือการให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไขการประมาณร าค าการประกวดร าค า การท า 
     สัญญาจ้างหรือการตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงนิในงานด้านการช่าง งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ  
     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด 
2.4 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไขการก่อสร้าง การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การ 
      ติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแต่งสถานที่ในงานต่างๆ และการตรวจสอบงานโยธา  
      เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง สวนส าธารณะ ไฟฟูาสวนส าธารณะ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  
      เป็นต้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตามระเบียบทางวิชาการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
      สูงสุด 
2.5 ส ารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน 
      เพ่ือใหส้ามารถใช้งานตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 
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2.6 ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรม 
      การตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจปูองกันอัคคีภัย เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจ 
      ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.7 ก าหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านงาน 
      ช่างงานวิศวกรรม หรืองานสถาปัตยกรรม เพ่ือให้การทางานในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง มี 
       ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.8 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
      ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ 
      บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชน 
2.10 อ านวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิด 
       ประสิทธิภาพและความคุ้มค่ า 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาให้มคีวามสามารถและ
สมรรถนะทีเ่หมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม 
      เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจพิจารณาน าทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนิน 
      การและใช้จ่ายร่วมกัน 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเปูาหมาย 
      และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการส่วน(นักบริหารงานช่างระดับกลาง) 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่างหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ 
    น้อยกว่า 1 ปี 
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก. 
      อบต.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานช่างระดับต้น) หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ  
      ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะส าหรับ 
      ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.3 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. เทียบเท่า  
      มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 3 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 3 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 3 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 3 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 3 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 3 
1.8. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.11. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 2 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 3 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 2 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 2 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 3 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 3 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 3 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 3 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 3 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-05-4701-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นายช่างโยธา   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นายช่างโยธา   
ประเภท/ระดับ   ทั่งไป/อาวุโส 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน งานสาธารณูปโภค 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองช่าง      ประเภท/ระดับ   บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไมจ่ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ แนะนา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้าน
ช่างโยธาค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้าง
ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง ปฏิบัติงาน
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ก าหนดแผนงานในการออกแบบ ส ารวจและค านวณโครงสร้าง ประมาณราค าค่าก่อสร้างและควบคุมงาน  
      เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 
1.2 ควบคุมการส ารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณโครงสร้างประมาณราค าค่าก่อสร้าง 
      เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
1.3 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในขณะด าเนินการ เพ่ือให้งาน 
      ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
1.4 วางแผนงานในการส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณโครงสร้าง ประมาณราค าก่อสร้าง 
      ของโครงการต่างๆ เพ่ือการจัดทางบประมาณ 
1.5 ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพ 
      และประสิทธิผล 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานโยธา เพ่ือนามา 
      ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเปูาหมายทีก่ าหนด 
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ด้านการบริการ 
3.1 ใหค้ าแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้าน
งานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ 
3.2 ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ 
1.1 เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่า
นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม ระดับ 3 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 2 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-05-4701-002 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นายช่างโยธา   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นายช่างโยธา   
ประเภท/ระดับ   ทั่งไป/ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน งานวิศวกรรม 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองช่าง  ประเภท/ระดับ   บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไมจ่ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับ แนะนา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้าน
ช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้าง
ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ส ารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการเพื่อการวางแผนและ

ออกแบบ 
1.2 ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพ่ือให้เป็นไปตามความ 
      ต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด 
1.3 ประมาณราค าค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราค าวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐาน เพ่ือใช้ 
      เป็นราค ากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 
1.4 ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมหรือตรวจการจ้าง เพ่ือให้งาน 
      ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมเพ่ือให้ถูกต้องตามแบบรูปและ 
      รายการและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
1.6 ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้ 
      งบประมาณท่ีก าหนด 
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานโยธา เพ่ือนามา 
      ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป 
      ตามเปูาหมายทีก่ าหนด 
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การ 
      ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ด้านการบริการ 
3.1 ใหค้ าแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้าน
งานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ 
3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือ
ในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ 
1. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. 
    หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนาย 
    ช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดย 
    จะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 2 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 2 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-06-2104-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานสาธารณสุข 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
๑. ด้านแผนงาน 
๑.๑ ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผน 
      และจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้านงานส าธ า 
      รณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด 
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
      ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
๑.๔ ร่วมวางแผนและก าหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแลให้ประช าชนในท้องถิ่นมี 
      คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอน ามัยที่ดี และปราศจากโรคระบาดต่างๆ 
๑.๕ ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการ 
      ด าเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัด 
      ทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
๑.๖ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา 
      ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๑.๗ วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวัง การปูองกันและ 
      ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม 
      บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม 
      การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ  
      ฯลฯ เพ่ือประโยชน์สุขของประช าชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและ 
      สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๑.๘ ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ า โปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
๒. ด้านบริหารงาน 
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
๒.๒ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
      หนว่ยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
      ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา 
      การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ 
     แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและ 
     ประเทศช าติ 
๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการให้บริการสาธารณสุขและ 
      สิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขศึกษา  
      การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม  
      การส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
      การจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออ านวยการให้ประช าชนมีสุขภาวะที่ดีมีอน ามัย และได้รับบริการ 
      ที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒.๗ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
      จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ก าหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาล 
      หรือการเฝูาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประช าชนมีสุขภาพอน ามัยที่ดี 
๒.๘ ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรม 
      การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      สูงสุด 
๒.๙ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ 
      บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประช าชนและอ านวยการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ  
       ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
๒.๑๐ ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการด าเนินงานในการศึกษาวิจัย 
        เพ่ือพัฒนามาตรฐานและใช้ในการด าเนินงาน การเสนอแนวทางและก าหนดการพัฒนามาตรฐานงานและ 
        วิธีการด าเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประโยชน์ 
        สุขของประช าชน 
๒.๑๑ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ 
        สนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 
๒.๑๒ อ านวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้ 
      ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาให้มคีวามสามารถและ 
      สมรรถนะทีเ่หมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคล ากรในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อ 
      การปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเก้ือกูลกัน สามารถ 
      ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
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๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
๔.๑ ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ 
      กิจและเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ 
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ าและเป็นไปตามเปูาหมาย 
      และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๔.๓ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การจัดห าพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้การใช้งบประมาณ 
      เกิดความคุ้มค่ า เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      ต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ  
      อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่าย 
ร่วมกัน 

๔.๕ ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
      เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์  
      แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิค  
      การแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม  
      การพยาบาลสุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  
      ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
      ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์  
      วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม            
       การพยาบาลสุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก. 
       อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์  
       แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิค 

การแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
การพยาบาล สุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที ่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น ข้อ ๑ 
๒.๒ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตามข้อ 3 
หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองานที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ ๑ 
๑.๒ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ ๒ 
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๑.๓ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ ๒ 
๑.๔ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ ๒ 
๑.๕ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ ๒ 
๑.๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ ๒ 
๑.๗ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ ๒ 
๑.๘ ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๒ 
๑.๙ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ ๑ 
๑.๑๐ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทาง 
        สุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ ๑ 
๑.๑๑ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ ๑ 
๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ ๑ 
๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ 
๒.๓ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๒ 
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ ๒ 
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ ๑ 
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑ 
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๒ 
๓. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑ 
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๑ 
๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๑ 
๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๑ 
๓.๑.๕ การทางานเป็นทีม ระดับ ๑ 
๓.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ 
๓.๒.๑ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ ๑ 
๓.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ ๑ 
๓.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ ๑ 
๓.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ ๑ 
๓.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๓.๑ การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ ๒ 
๓.๓.๒ การวางแผนและการจัดการ ระดับ ๒ 
๓.๓.๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ ๒ 
๓.๓.๔ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ ๒ 
๓.๓.๕ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ ๒ 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-06-2104-002 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารงานสาธารณสุข 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการ/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประเภท/ระดับ  บริหารระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
๑. ด้านแผนงาน 
๑.๑ ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผน 
       และจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้านงาน 
      สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
      ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด 
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
     ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
๑.๔ ร่วมวางแผนและก าหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแลให้ประช าชนในท้องถิ่นมี 
      คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอน ามัยที่ดี และปราศจากโรคระบาดต่างๆ 
๑.๕ ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการ 
      ด าเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัด 
      ทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
๑.๖ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน ามา 
      ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๑.๗ วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวัง การปูองกันและ 
      ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม  
      บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม 
      การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ  
     ฯลฯ เพ่ือประโยชน์สุขของประช าชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและ 
      สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๑.๘ ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ า โปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
๒. ด้านบริหารงาน 
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
๒.๒ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
      หนว่ยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
      ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา 
      การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ ที่ได้รับ 
      แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและ 
      ประเทศช าติ 
๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการให้บริการสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขศึกษา การ 
     สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม การ 
     ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ 
     จัดการคุณภาพน้ าคุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออ านวยการให้ประช าชนมีสุขภาวะที่ดีมีอน ามัย และได้รับบริการที่ 
     รวดเรว็ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒.๗ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
     จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ก าหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาล 
     หรือการเฝูาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประช าชนมีสุขภาพอน ามัยที่ดี 
๒.๘ ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๒.๙ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองคก์รภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ 
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประช าชนและอ านวยการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

๒.๑๐ ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการด าเนินงานในการศึกษาวิจัย 
      เพ่ือพัฒนามาตรฐานและใช้ในการด าเนินงาน การเสนอแนวทางและก าหนดการพัฒนามาตรฐานงานและวิธีการ 
      ด าเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการทีดี่ เพ่ือประโยชน์สุขของ 
      ประช าชน 
๒.๑๑ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ 
        สนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 
๒.๑๒ อ านวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้ 
      ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาให้มคีวามสามารถและ 
      สมรรถนะทีเ่หมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคล ากรในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อ  
      การ ปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเก้ือกูลกัน สามารถ 
      ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน 
      หนว่ยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
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๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
๔.๑ ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย          
      พันธกิจและเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ 
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ าและเป็นไปตามเปูาหมาย 
      และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๔.๓ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การจัดห าพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้การใช้งบประมาณ 
      เกิดความคุ้มค่ า เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      ต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ  
      อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพ่ือให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ า และบรรลุเปูาหมายของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน 

๔.๕ ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย  
      เพ่ือใหก้ารจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิค
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม         
การพยาบาล สุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที ่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์  
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล 
สุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพยาบาลศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิค
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
พยาบาลสุขาภิบาล อ าชีวอน ามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
2.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น ข้อ ๑ 
2.๒ ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
(๒) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
(๓) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
๓.๓ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ ๑ 
๑.๒ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ ๒ 
๑.๓ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ ๒ 
๑.๔ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ ๒ 
๑.๕ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ ๒ 
๑.๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ ๒ 
๑.๗ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ ๒ 
๑.๘ ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๒ 
๑.๙ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ ๑ 
๑.๑๐ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบ 
       ทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ ๑ 
๑.๑๑ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ ๑ 
๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ ๑ 
๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ 
๒.๓ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๒ 
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ ๒ 
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ ๑ 
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑ 
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๒ 
๓. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑ 
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๑ 
๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๑ 
๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๑ 
๓.๑.๕ การทางานเป็นทีม ระดับ ๑ 
๓.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ 
๓.๒.๑ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ ๑ 
๓.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ ๑ 
๓.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ ๑ 
๓.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ ๑ 
๓.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๓.๑ การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ ๒ 
๓.๓.๒ การวางแผนและการจัดการ ระดับ ๒ 
๓.๓.๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ ๒ 
๓.๓.๔ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ ๒ 
๓.๓.๕ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ ๒ 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-06-4101-002 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานธุรการ  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานธุรการ   
ประเภท/ระดับ   ทัว่ไป/ปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  งานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข  ประเภท/ระดับ  บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สาร
บรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะนา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก ่การรับ – ส่งหนังสือการลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง 
      โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือ 
      ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
      ตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็น 
      หลักฐานทางราชการ 
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร  

เอกสารอ่ืนๆที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบ
ได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบท านความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
      เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ  
      ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาค ารสถานที่ของหน่วยงานเช่น การจัดเก็บรักษา การ 
     เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้การ 
     ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาค ารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      กับการตรวจ เพ่ือนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ 
      เรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม 
1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ 
      โครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และตรงต่อเวลา 
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1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการ 
        ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการด าเนิน 
        งานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ  
        งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
        และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการบริการ 
2.1 ใหค้ าปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มี 
      ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
      ความราบรื่น 
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ 
      ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. 
    อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้

คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ 

    ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  
    ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ 
    คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ 
    หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
3. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณ วุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.

อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
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3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 1 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-08-2107-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารการศึกษา 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองการศึกษา 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง รองปลัดเทศบาล ประเภท/ระดับ       บริหารระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตาม 
      อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียม 
      ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประช าชนในท้องถิ่น  
       ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
      ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานการศึกษา 
      ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตาม 
      ที่ก าหนด 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้าน

งานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัด
ทางด้าน งบประมาณ บุคล ากร และเวลา 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ 
      เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาใน 
      ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ 
      พิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ 
      หนว่ยงานต่อไป 
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ 
      เจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานไดต้ามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญา 
      ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประช าชนในพื้นท่ี 
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ 
      ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ 
      เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการ 
      ด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปูาหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประช าชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประช าชนใน

พ้ืนที่ 
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2.10 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
        หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
        ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ 
        บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ 
        แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด 
      ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ร่วมตดิตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ 
       และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไป 
      ตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตาม 
      เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ 
      ในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ 
      ในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์  
      หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที ่ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท.  
      หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
      มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 1 
1.8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.10. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-08-2107-002 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักบริหารการศึกษา 
ประเภท/ระดับ   อ านวยการท้องถิ่น/ต้น 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองการศึกษา 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ด้านแผนงาน 
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตาม 
      อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียม 
      ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประช าชนในท้องถิ่น  
       ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 
      หนว่ยงานตามที่ก าหนด 
1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานการศึกษา 
      ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
      ตามทีก่ าหนด 
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้าน 
      งานการศึกษาที่สังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัด 
      ทางด้านงบประมาณ บุคล ากร และเวลา 
2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      ให้เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาใน 
      ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ 
      พิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ

หน่วยงานต่อไป 
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญ 
      ก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานไดต้ามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญา 
      ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประช าชนในพื้นท่ี 
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ 
      ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็น 
      มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการ 
      ด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปูาหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
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2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประช าชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประช าชนใน

พ้ืนที่ 
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่างๆ ให้ม ี
      ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2.10 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
        หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ 
        ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ 
        บูรณาการงานให้เกดิผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ 
        แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด 
      ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า 
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
      หนว่ยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ 
      และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไป 
      ตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไป 
      ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ 
      ในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ 
      ในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์  
      หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที ่ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.3 ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 2 
1.2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ 2 
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 2 
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ 1 
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคล ากร ระดับ 2 
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ ระดับ 1 
1.8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 2 
1.10. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 2 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ 1 
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับ 1 
3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 2 
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ ระดับ 2 
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
3.3.4 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ระดับ 2 
3.3.5 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ระดับ 2 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-3803-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักวิชาการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองการศึกษา 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารการศึกษา  งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษานอกระบบ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบ  
      นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
      แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม 
      สนับสนุนการจัดการศึกษา 
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบรวมสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบ 
      สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
1.5 รว่มวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี 
      ความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้การจัด 
      การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้าน

การศึกษา 
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมิน 
      วิทยฐานะของครูและบุคลากร 
1.10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ 
        เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น  
        งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับ 
        การศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและ 
         มีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 
1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬาศาสนา วัฒนธรรม และภูม ิ
        ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้าค่าของท้องถิ่น 
1.14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษา  
        เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ 
      ตามท่ีก าหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ 
      ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การ 
      บริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะนาปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
      และชุมชน ประชาชนทั่วไป 
4.3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา 
      และวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ 
      บุคคลทั่วไป 
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ  
      รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ  
       อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานการศึกษาเพ่ือให้ 
      สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ ์
      มาตรการต่างๆ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน 
    สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน 
    สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน 
    สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
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1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-3805-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักวิชาการวัฒนธรรม 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองการศึกษา 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การก ากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอด องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการ  
      วิเคราะห์งานวัฒนธรรม 
1.3 รวบรวม จัดเก็บ และจัดท าข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้านวัฒนธรรม รวมทั้งฐานข้อมูล 
      ด้านวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานทางวัฒนธรรมให้มี 
      ประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.4 รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพ่ือนามาเป็นฐานข้อมูลใน การวางแผนด าเนินการเฝูา 
      ระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 
1.5 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
      เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.6 จัดท า ออกแบบ และผลิตบทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้าน 
      วัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแก่ 
      ประชาชน 
1.7 ด าเนินการ และจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
      ปลูกฝัง และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เพ่ือนา 
      มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 
      เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
      เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ 
      ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ใหค้ าปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทาง 
      วัฒนธรรม เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม และช่วยสร้างจิตสานึกท่ีดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง   สังคมศาสตร์ หรือใน 
    สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา  
    หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือใน 
    สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
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3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-3101-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายอ านวยการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายอ านวยการ ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ

สังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเปูาหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ ปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

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

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน การติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงาน ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปจัดท าแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท า เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบ ในการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
หรือปรับปรุงการจราจร  

1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอ านวยความสะดวก
ในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
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1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้าน

การจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม  
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้ เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบ

จราจร  
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก

นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่  

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดในโครงการของหน่วยงาน

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจ าปี  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ

หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ  
4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ แผนหรืองานการจราจรเพ่ือ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและ

ให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน 

วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน 
วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน 
วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2  
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล ระดับ 2  
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 1  
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-01-3301-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักประชาสัมพันธ์ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักประชาสัมพันธ์ 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายอ านวยการ  งานประชาสัมพันธ์  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายอ านวยการ ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน 
การท างาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  
1.2 ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆและสรุปผลเพ่ือ เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  
1.3 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยวางแผนการประชาสัมพันธ์และ ติดตามผล  
1.4 จัดท าเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การก าหนดนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อน าไป ปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น  
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบในการ
จัดท าแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
1.7 ร่วมจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
เผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี  
1.8 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ สามารถเขียนข่าว บทความ และ
สารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และแนะน าการบริการ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
1.10 ออกแบบ จัดท า และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร
อุตสาหกรรม รายงานประจ าปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.11 จัดท าเอกสาร รายงาน และสรุปผลการด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม/โครงการ 
การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานต่อไป  
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1.12 ส ารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือ ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในอนาคต  
1.13 สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากข้ึน  
1.14 ร่วมด าเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย  
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด  
3.2 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ไว้  
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน  
4.2 แนะน าให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสาร
ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การ
จัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ  
๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางสื่อสารมวลชน 
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ 
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้หรือ  
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสาร
ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การ
จัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
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1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2  
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-04-4201-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายปกครอง  งานพัฒนาชุมชน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
ชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาประสานงาน ติดตามและ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการด าาเนินงานของ
ท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน  
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็น ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้อง
เข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และ เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่
ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให้ สามารถบริหาร จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชน
เข้มแข็ง  
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอ า 
เภอ ต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล 
และม่ันคง  
1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนด าเนินการและเอ้ืออ านวย
ให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1.7 เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการชุมชนพอเพียง 
โครงการ S M L เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและ เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง  
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และ
งานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ ด้อยโอกาส เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป  
2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝุาย  
2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือ บ าบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน 
ประชาชนในทุกด้าน  
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้น
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน  
2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. รับรอง  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. รับรอง  
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. รับรอง  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 1.3 
ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1  
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
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3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 

ต าแหน่งเลขที่  13-2-04-4201-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานคลัง  งานการเงินและบัญชี 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปูาหมายที่กาหนด  
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทางบประมาณ ประจาปีของหน่วยงาน และจัด
ทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน  
1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดาเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก 
ถูกต้องและครบถ้วน  
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่าย
และสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน การปฏิบัติงาน  
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและตรงตาม
มาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้  
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานการเงินและบัญชี 
เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คาแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับตาแหน่งนี้ได้  
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2  
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2  
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-05-3701-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   วิศวกรโยธา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน กองช่าง งานวิศวกรรมโยธา 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองช่าง ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับกลาง 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบ ารุง งาน
บูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้ งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย  
1.3 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรม โยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน 
สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตาม
มาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา  
1.4 ค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดท าราคากลาง เพ่ือ เป็นข้อมูลประกอบการตั้ง
งบประมาณในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด  
1.5 ศึกษา ส ารวจ จัดท าเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม โยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้าน
วิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้
ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และ เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนด
ตามสัญญา  
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง กับวิศวกรรมโยธา และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ  
1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรม
โยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด  
1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
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1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการวางแผน วางแผนการท างานด้านวิศวกรรมโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือร่วมด าเนินการวาง แผนการ
ท างานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานด้านวิศวกรรม โยธาเป็นไปตาม
เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้  
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธา
ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น  
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม  
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ ระดับ 1  
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1  
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการสืบสวน ระดับ 1  
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ระดับ 1 
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เทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าแหน่งเลขท่ี  13-2-06-3607-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ประเภท/ระดับ   วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน  (ส านัก/กอง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ฝุายบริหารงานสาธารณสุข   งานรักษาความสะอาด 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝุายบริหารสาธารณสุข ประเภท/ระดับ       อ านวยการระดับต้น 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ช่วยปฏิบัติการเก่ียวกับการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการด าเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดและ ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ 
แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม  
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและก าหนดมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน
คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้เป็นมาตรฐานในพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ  
1.5 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอ
ในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน พ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบ  
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน ต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแล
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตาม เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้  
1.7 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อน ร าคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ 
เพ่ือน าเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย  
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ  
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท าสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณา ก าหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน 
มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่ เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล 
อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าาหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล 
อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล 
อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได้  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1  
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2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ ระดับ 1  
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ระดับ 1 


