
 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน 
Job description 

(ค าบรรยายลักษณะงาน) 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

      งานการเจ้าหน้าที ่

ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

ใบก าหนดหน้าที่งาน    
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล       รหัส 1101  
ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล      รหัส 1101  
ส านักปลัดเทศบาล 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักเทศบาล      รหัส 2101  
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายอ านวยการ      รหัส 2101  
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายธุรการ      รหัส 2101  
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป      รหัส 3101  
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล      รหัส 3102  
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     รหัส 3103  
ต าแหน่ง  นิติกร        รหัส 3105  
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน      รหัส 3801  
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   รหัส 4805 
กองคลัง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง      รหัส 2102  

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้     รหัส 2102  

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง     รหัส 2102  

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัส 3201  
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ       รหัส 3204  
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ      รหัส 4203 
กองช่าง 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง      รหัส 2103  
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายการโยธา      รหัส 2103  
ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา       รหัส 3701 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ      รหัส  4101 
ต าแหน่ง  นายช่างโยธา       รหัส  4701 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   รหัส 2104  
ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข     รหัส 2104  
ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล      รหัส 3606  
 



 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา     รหัส 2107  

ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   รหัส 2107  

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา      รหัส 3803  

ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู        

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน     รหัส 3205  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  -  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-1101-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายราเชนทร์  เพียรดี ต าแหน่ง  :  ปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  -  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-1101-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : จ.ส.อ.อภิชาติ  นิลพิมาย ต าแหน่ง  :  รองปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต  
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-2101-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 
               หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล 

ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน 
รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงารนหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งาน
สารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

2101 



 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-2101-002 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

ว่าง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน 
รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงารนหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งาน
สารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2101 



ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-2101-003 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายธุรการ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน 
รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงารนหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งาน
สารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2101 



 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-3101-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวสุทิน  จีนกลาง ต าแหน่ง  :  นักจัดการงานทั่วไป 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ เลขานุการและจัดการทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

- หัวหน้าฝุายธุรการ ส านักปลัดเทศบาล 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน  
ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
เอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

3101 



 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-3102-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน ต าแหน่ง  :  นักทรัพยากรบุคคล 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ การเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน  
ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
เอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง
ในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3102 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-3103-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายศาตราวุธ  พินิจ ต าแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง  ๆ และจัดท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การ
บริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และโครงการระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

3103 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-3105-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : พ.อ.อ.คนึง  แพพูล ต าแหน่ง  :  นิติกร 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวม
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงาน
เทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้
มีความรู้ความช านาญในวิชาการทางการกฎหมาย 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน            
นิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

3105 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-3801-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางณัฐยาณีย์  ยุทธยง ต าแหน่ง  :  นักพัฒนาชุมชน 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น และ
ความเจริญด้านอื่น โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน                
สูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

3801 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด : ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-01-4805-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายพิเชฎฐ์  พริ้งกระโทก ต าแหน่ง  :  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

ทั่วไป ปฏิบัติงานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

ช านาญงาน 

 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ  รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึง
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การปูองกันฝุายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือ  
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

4805 



 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-2102-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้  รักษาราชการแทน 

               ผูอ้ านวยการกองคลัง 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งาน
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุป
รายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรับผิดชอบ 
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

2102 



 
 
 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-2102-002 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

- ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง 
จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 

นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งาน
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุป
รายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรับผิดชอบ 
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

2102 



 

 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-2102-002 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้   
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองคลัง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งาน
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุป
รายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝุายที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรับผิดชอบ 
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

2102 



 

 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-3201-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้   
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองคลัง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

3201 



 

 

 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-3204-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายสุริยวงศ์  พรมประดิษฐ์ ต าแหน่ง  :  นักวิชาการพัสดุ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 
รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองคลัง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ  
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

 

3204 



 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองคลัง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-04-3204-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  เจ้าพนักงานพัสดุ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

ทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุพัสดุ ปฏิบัติงาน 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางแสงจันทร์  เพ็ญมาก หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองคลัง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

 

4203 



 

 

 

 

 

 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองช่าง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-05-2103-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์ ต าแหน่ง  :  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้ค าปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟูา
และแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่าง
เทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 
จัดระบบ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงาน
บริหารงานช่างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

2103 



 

 

  
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองช่าง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-05-2103-002 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายวรรณลภ  บุญหลาย ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายการโยธา 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 
จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 

นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้ค าปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟูา
และแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่าง
เทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 
จัดระบบ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงาน
บริหารงานช่างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

2103 



 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองช่าง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-05-3701-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  วิศวกรโยธา 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 
นายวรรณลภ  บุญหลาย หัวหน้าฝุายการโยธา กองช่าง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบและ
ค านวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบที่เก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่
ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

3701 



 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองช่าง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-05-4101-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวธันยนันท์  เงินประโคน ต าแหน่ง  :  เจ้าพนักงานธุรการ 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 
นายวรรณลภ  บุญหลาย หัวหน้าฝุายการโยธา กองช่าง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง 
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทางหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านการธุรการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

4101 



 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองช่าง 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-05-4701-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายวิฑูรย์  ทนกระโทก ต าแหน่ง  :  นายช่างโยธา 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

ทั่วไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 
นายวรรณลภ  บุญหลาย หัวหน้าฝุายการโยธา กองช่าง 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงาน
ช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การ
ควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

4701 



 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-06-2104-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย ต าแหน่ง  :  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสานธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ต้น 

 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวางแผนงาน การประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเก่ียวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผน การ
ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การเฝูาระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุร าคาญ การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงาน
และสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองค์การ 
วางแผนก าลังคน และจัดท างบประมาณในการด าเนินงาน และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน การรวบรวม
แผนหน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานส าหรับหน่วยปฏิบัติต่างๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะงานที่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าหน่วย ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การ
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2104 



รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-06-2104-002 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสานธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ต้น 

 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวางแผนงาน การประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเก่ียวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผน การ
ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การเฝูาระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุร าคาญ การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงาน
และสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองค์การ 
วางแผนก าลังคน และจัดท างบประมาณในการด าเนินงาน และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน การรวบรวม
แผนหน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานส าหรับหน่วยปฏิบัติต่างๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะงานที่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าหน่วย ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การ
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2104 



รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-06-3606-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ว่าง ต าแหน่ง  :  นักวิชาการสุขาภิบาล 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- 

นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมก าหนดนโยบายวางแผนงานและด าเนินงาน
วิชาการสุขาภิบาลตามแผนวัดและประเมินผลการด าเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบ
เบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการก าจัด ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ 
นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการ
สุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและด าเนินการด้านเผยแพร่ กิจการทางวิชาการ
สุขาภิบาล ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล ก าหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงาน
สุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข
ของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

3606 



 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-08-2107-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางเบญจมาภรณ์  ยุติธรรม ต าแหน่ง  : หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง ส านักการศึกษาหรือในส่วนราชการอ่ืนที่กฎหมายก าหนด ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและ
ระบบสารสนเทศ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบ
สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝุาย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในงานหัวหน้าฝุาย ที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการมอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

2107 



 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-08-2107-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางเบญจมาภรณ์  ยุติธรรม ต าแหน่ง  : หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

              และวัฒนธรรม  
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น บริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ต้น 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง ส านักการศึกษาหรือในส่วนราชการอ่ืนที่กฎหมายก าหนด ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและ
ระบบสารสนเทศ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบ
สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝุาย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในงานหัวหน้าฝุาย ที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการมอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

2107 



 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-08-3803-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางกชพร  กรณ์งูเหลือม ต าแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นางเบญจมาภรณ์  ยุติธรรม หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการต่างๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผน
การศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล 
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด 
นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกแบะส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
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 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด :  หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ต าแหน่ง 

20-2-12-3205-001 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางสาววิวรรณา  พระเดชพงษ์ ต าแหน่ง  :  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

วิชาการ ตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
(ระดับเหนือข้ึนไป) 

ต าแหน่ง สังกัด 

นายราเชนทร์  เพียรดี ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต - 
นายพสุธร  รชตพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต - 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

     สายงานคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อ
พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด 
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

     สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปูองกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด
ของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและนโยบายของส่วนราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ 
มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 รายละเอียดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) 

ความส าคัญ/ประโยชน์ จ าแนกเป็น 3 กรณี คือ 
1. ต่อองค์กร 

1.1 การสรรหา คัดเลือก บุคลากรเข้าท างาน 
1.2 การเลื่อนต าแหน่งงาน หรือโอน/ย้าย  
1.3 การประเมินค่างาน  
1.4 พัฒนาศักยภาพ 
1.5 การวางแผนอัตราก าลัง 
1.6 พัฒนาบุคลากร 

2. ต่อผู้บังคับบัญชา 
2.1 เพ่ือทราบลักษณะงานและขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
2.2 ใช้ส าหรับท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.3 ใช้ส าหรับมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุม ดูแล และก ากับงาน 
2.4 การเลื่อนต าแหน่ง และการโอน/ย้าย 
2.5 ปูองกันการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวกัน 
2.6 ทราบการเปลี่ยนแปลงงานที่ปฏิบัติ 
2.7 การพัฒนาฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.8 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

3. ต่อพนักงานผู้ด ารงต าแหน่ง 
3.1 เพ่ือทราบลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ  
3.2 ปรับปรุงงานตนเอง เปรียบเทียบกับ JD 

ใครต้องท า JD : ปกต ิคือบุคคล 3 ฝุาย ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บังคับบัญชา  :  เป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ขอบเขตต าแหน่งงานในบังคับบัญชาเป็นอย่างดี รวมถึงทราบ

วัตถุประสงค์ของการมีต าแหน่งนั้นๆ วิธีการปฏิบัติงาน ความยากง่ายของงาน ความส าคัญของต าแหน่งต่อ
องค์กร ความสัมพันธ์กับต าแหน่งงานและหน่วยงานอื่น ตลอดจนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งงานนั้น จึงมีความสามารถก าหนดงานได้อย่างรู้จริง 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง : เป็นผู้รู้งานที่ตนเองท า วิธีการ ขั้นตอน เวลา และรายละเอียดของงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง จึงสามารถจัดท า JD ของตัวเองได้ในรายละเอียด แต่ภาพโดยรวมของหน่วยงานต้องให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบรับรอง JD อีกครั้งหนึ่ง 

 ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร  : เป็นผู้คุ้นเคยในการท า JD ช่วยแนะน าผู้บังคับบัญชา หรือผู้ด ารงต าแหน่ง ในการ
จัดท าแบบก าหนดหน้าที่งานได ้



 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการจัดท า 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวเรื่อง   :  ให้ระบุชื่อ ต าแหน่งงาน  สังกัด ชื่อผู้ด ารงต าแหน่งงาน เลขประจ าตัว  
2. หน้าที่หลัก   :  สรุปโดยย่อถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญของต าแหน่งงาน เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจถึงลักษณะงาน       
                         และขอบเขตงานของต าแหน่งงานนั้นทันที โดยไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
3. งานที่ปฏิบัติ  :  แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
                         งานใหม่ หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อนให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาด้วย 

การรวบรวมขอ้มลู 

การเขียน JD 

การตรวจสอบและรบัรอง 

รูปแบบ 

Clear (ชัดเจน) 

Complete (สมบูรณ์แบบ) 

Concise (สั้น กระชับ ได้ความ) 

โดยผู้บังคับบัญชา (โดยตรง) ทบทวน อนุมัติ 

โดยผู้ด ารงต าแหน่ง ตรวจสอบ รับรอง 

- หัวเรื่อง 

- หน้าที่หลัก 

- งานที่ปฏิบัติ 

- ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ผู้บังคับบัญชา 

- คุณสมบัติ 

Correct (ถูกต้อง) 

Combine (เชื่อมโยงกัน) 

รวบรวมงานที่ปฏิบัติ 

การจัดเรียงล าดับความส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การเขียน  ในแต่ละข้อให้หมายถึงงาน 1 ชิ้น (แต่หากลักษณะแยกออกมาไม่ขาดว่าเป็นงานแต่ละชิ้น อาจเขียนรวมไป
ด้วยกันได้ และจะเป็นการสะดวก ก็ให้เขียนไปตามนั้น)     

   เรียงล าดับงานตามความส าคัญ โดยเขียนงานประจ าก่อน 

  แต่ละข้อต้องอธิบายว่า ท าอะไร ท าเพ่ืออะไร และจะท ากันอย่างไร  

  ให้ขึ้นต้นประโยคด้วยค ากิริยา 
* ตัวอย่าง  :  ค ากริยา ได้แก่ค าต่อไปนี้ บริหาร , ควบคุม , ติดต่อ, บันทึก, ประสานงาน , สั่งงาน, ตัดสินใจ, วางแผน , อนุมัติ, 

ก าหนด, ประชุม, ตรวจสอบ , มอบหมาย , ประเมินผล , พิจารณา, รับผิดชอบ , ส ารวจ, ค้นคว้า, วิจัย, 
วิเคราะห์, ศึกษา, แนะน า, ติดตาม, สรุป, รายงาน, ด าเนินการ, จัดท า, ดูแล, ตระเตรียม, รับฟัง เป็นต้น 

  ระบุจ านวนเวลาที่ใช้แต่ละงานเป็น ร้อยละ (%) 

  ถ้าผู้อ่านเข้าใจยาก ก็ขอให้ยกตัวอย่างประกอบก็ได้ 

  หากเป็นไปได้ ให้ระบุจ านวนนับไว้ เช่นวันละ 3 ครั้ง, เดือนละ 6 ครั้ง เป็นต้น 

  อย่าลืม! ระบุข้อความสุดท้ายว่า “ งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย” เพ่ือให้ครอบคลุม 
 

 

แม้ว่าในทางปฏิบัติจริง ค าว่า “งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ” เป็นการครอบจักรวาลก็ตามที 
ซึ่งเจตนาการเขียนเช่นนี้คือ นึกไม่ออกว่าจะเขียนคลุมหมดหรือไม่ในคราวนั้น ก็จะเปิดช่องให้กว้างเอาไว้หน่อยก็จะดี 
หรือ เขียนเผื่อไว้อาจมีงานงอกข้ึนมาใหม่ในอนาคต กรณีจะมีเจตนาอย่างไรก็ตาม ในทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ศาลแรงงานกลางมีแนวทางเอาไว้ว่า ค าว่า  “งานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ” ต้องเป็นงานในต าแหน่งที่
พนักงานด ารงอยู่ ไม่ใช่งานนอก หรืองานที่ไม่เก่ียวกับองค์กรแล้วจะต้องท าตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาสั่ง เช่น ใช้ให้ไปซื้อ
โอเลี้ยง, ให้ไปต้อนรับแขกแทนนาย, สั่งให้ไปส่งพัสดุทั้งท่ีท างานการเงิน เป็นต้น 

 
 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชา  : ให้แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง หากพ้ืนที่ที่ให้ในแบบฟอร์มไม่เพียงพอก็ให้
ระบุไว้ในเอกสารแนบด้วยก็ได้ 

5. ผู้บังคับบัญชา : 
 ระบุต าแหน่งงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
 ระบุวิธีการบังคับบัญชาที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นๆ เช่น รายงานผลหรือรับค าแนะน าเป็นครั้งคราว หรือเป็น

ประจ า สม่ าเสมอ เป็นต้น 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. คุณสมบัติ : 
 ระดับวุฒิการศึกษา : ระบุระดับการศึกษา เช่น ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ปวส., ปวช. เป็นต้น และสาขาวิชาที่ต้องการ

ส าหรับต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์ : ให้ระบุประเภท ระยะเวลา อายุของประสบการณ์ท่ีต้องการของงานนั้น  
 คุณสมบัติอื่น ๆ : ระบุคุณสมบัติอ่ืนที่นอกเหนือไปจากระดับศึกษา และประสบการณ์ที่องค์กรต้องการเพ่ิมเติม

ส าหรับต าแหน่งงาน เช่นมีมนุษยสัมพันธ์ดี และบุคลิกดี ส าหรับพนักงานต้อนรับ หรือมีมารยาท
ดีและพูดจาไพเราะส าหรับพนักงานท าหน้าที่บริการ เป็นต้น 

7. ลายเซ็นพนักงานและผู้บังคับบัญชา : 
 เป็นการทวนและรับรองว่า JD นั้นถูกต้อง (ไม่ใช่ถูกใจ) ทั้งโดยตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ผู้อนุมัติ) 
 เพ่ือให้ทราบวัน-เวลา-ที่จัดท าแบบ JD นั้น ๆ 

 
 

หมายเหตุ :  ตรงไหนที่ไม่เขียน/พิมพ์ ให้ระบุ เครื่องหมาย “ – “ ก ากับไว้ด้วย อย่าปล่อยให้ว่างไว้ 

  พนักงานมากกว่า 1 คน แต่ด ารงต าแหน่งเดียวกัน อย่าเขียน JD ให้ต่างกัน มีข้อยกเว้นไม่เหมือนกัน 
เวลาตรวจประเมิน (Audit/Assessment) จะล าบาก JD ต้นฉบับทั้งหมดให้รวบรวมไว้ที่งานบุคลากร 
และส าเนาแจกจ่าย ณ จุดปฏิบัติงานให้ครบถ้วนโดยให้ผู้บังคับบัญชาพนักงาน เป็นผู้ถือครองเอกสาร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
การปรับปรุง JD จะปรับปรุงเมื่อมีการเพิ่ม หรือลด หรอเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือผังองค์การเปลี่ยนไปจากเดิม ปรับปรุงกี่
ครั้งแล้วให้ชี้บ่งระบุไว้ด้วย เพื่อให้สามารถสอบกลับไปได้ถึง JD เดิมในอดีตหากต้อการอ้างอิง 
ล าดับที ่ สิ่งที่ควรเขียนใน JD ล าดับที ่ สิ่งที่ไม่ควรเขียนใน JD 
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10 

 - เขียนงานของต าแหน่งงานไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(ต้องไม่ยึดติดกับความสามารถของผู้ด ารง
ต าแหน่งเพราะจะท าให้เกิดความไม่สม่ าเสมอของ 
JD ส าหรับต าแหน่งงานนั้น 
 - เขียนให้เข้าใจไม่ใช่ประทับใจ 
- เขียนให้สมบูรณ์ ครอบคลุมงานทั้งหมด 
- เขียนงานที่ท าอยู่จริงในปัจจุบัน 
- เขียนให้สั้น แต่ได้ใจความ พยายามใช้ข้อความที่
ชัดเจน (อาจมีการขยายความ) 
 - เขียนให้สอดคล้องกับงานที่ท าจริง 
- ศัพท์ภาษาเทคนิค /ต่างประเทศ หากแปลเป็น
ไทยจะเข้าใจได้ยากให้ทับศัพท์ไป หรืออธิบาย
ภายใต้วงเล็บหลังข้อความนั้น ๆ 
- อ้างอิงหน่วยงานหรือต าแหน่งงาน หากต้องการ 
อย่าอ้างชื่อบุคคล เพราะบุคคลอาจมีการโยกย้าย 
เปลี่ยนสถานภาพ ก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงทุกครั้ง
โดยไม่จ าเป็น และอาจลืมปรับปรุงเพราะนึกไม่ถึง 
- เขียนให้ครบตามรายการ ต าแหน่งงาน (ทุก
ต าแหน่งที่องค์กรก าหนดไว้ ) ควรจัดให้มีบัญชี
รายการต าแหน่งงานทั้งหมด และเมื่อมีผู้ด ารง
ต าแหน่งงานนั้น ก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกัน ไม่
จ าเป็นก็อย่าเพิ่มต าแหน่งแปลก ๆ จากบัญชี
รายการของต าแหน่งเพราะต้อง ปรับปรุงข้อมูลใน
บัญชีรายการ และจะท าให้ต าแหน่งดูสับสน 
คุณค่าและความส าคัญของต าแหน่งจะลดลงไป (มี
ต าแหน่งโหลมากไป) 
- เขียนให้เชื่อมโยงปะติดปะต่อกันสม่ าเสมอ 
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- เขียนงานที่เกิดขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ไม่แน่ไม่นอน 
(เกิดและตายเร็วหากโครงการนั้นยุติลงตาม
ระยะเวลา) 
- เขียนงานที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เขียนใน
สิ่งที่อยากให้เป็น แต่ไม่นึกถึงว่าสิ่งที่เป็นอยู่เป็น
ความจริงที่ต้องเขียนมากกว่า 
- เขียนงานที่คิดว่าควร/น่าจะท าในขณะนี้ 
 - ใส่ความเห็นของผู้เขียนว่าน่าจะ /ควรจะเป็น
อย่างนี้มากกว่าท านองนั้น 
- ใช้ค าคลุมเครือ ฟุุมเฟือย 
- น าคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในปัจจุบันเป็นสิ่งก าหนดคุณสมบัติในแบบฟอร์ม 
JD 
 - อย่าเขียนอะไรลงไปใน JD ถ้าไม่แน่ใจและไม่
เข้าใจหลักเทคนิค /วิธีการเขียน JD ให้ถ่องแท้ดี
พอก่อน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (Job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ปลัดเทศบาล   
งาน/ฝ่าย/กอง เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 



หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  นายกเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าของเทศบาลต าบลในฐานะปลัดเทศบาล  และรอง
ปลัดเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายของแผนงานที่สภาเทศบาลเป็นผู้ก าหนด  ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้
ค าปรึกษา  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างในเทศบาลต าบลนั้น ๆ  และการบริหารงานบุคคล
ของ เทศบาลทั้งหมด  รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของ
เทศบาลต าบล ทั้งหมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  
ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  การปูองกันและระงับอัคคีภัย  
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การ
เลือกตั้ง  งานเลขานุการสภาเทศบาลต าบลและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล              
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

1 
1 



ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

1 
1 
1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืน
ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง   

ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ทั่วไป 6) 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานเทศบาล 6   ระดับ 6     ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานเทศบาล 7   ระดับ 7     ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานเทศบาล 8   ระดับ 8     ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  (Other) 

     1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย  
     2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 



     3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
     4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
     5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
     6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
     8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
     9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
   10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
               (นายชู  คงรักษาเกียรติ) 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
          กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล   
งาน/ฝ่าย/กอง เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 



ผู้บังคับบัญชา  นายกเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าของเทศบาลต าบลในฐานะปลัดเทศบาล  และรอง
ปลัดเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายของแผนงานที่สภาเทศบาลเป็นผู้ก าหนด  ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้
ค าปรึกษา  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างในเทศบาลต าบลนั้น ๆ  และการบริหารงานบุคคล
ของ เทศบาลทั้งหมด  รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของ
เทศบาลต าบล ทั้งหมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  
ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  การปูองกันและระงับอัคคีภัย  
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การ
เลือกตั้ง  งานเลขานุการสภาเทศบาลต าบลและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ  ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ด้านคุณภาพ ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วย
ความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 
3.  ด้านเวลา  ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

1 
1 



ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืน
ที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ทั่วไป 6) 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานเทศบาล 6   ระดับ 6     ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานเทศบาล 7   ระดับ 7     ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานเทศบาล 8   ระดับ 8     ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

     1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย  
     2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
     3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
     4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
     5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 



     6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
     8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
     9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
   10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ)จ.ส.อ.......................................... 
                    (อภิชาติ  นิลพิมาย) 

รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
          กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักปลัดเทศบาล 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 



(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานงานบริหาร
ทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่ง
โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  จัด
งานรับรองต่าง ๆ  เตรียมเรื่อง 
และเตรียมการส าหรับการประชุม  ท ารายงานการ
ประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน 
และบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติ
ตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้าน
ด้วยกัน  เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  
งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน   
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัด
ระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ  ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ด้านคุณภาพ ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วย
ความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 
3.  ด้านเวลา  ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
หัวหน้าฝุายธุรการ 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
บุคลากร 

1 
1 
2 
1 
1 
1 



เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยบุคลากร 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยนักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานดับเพลิง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .ท. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า  โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานทั่วไป 6  ระดับ 6 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานทั่วไป 7  ระดับ 7 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานทั่วไป 8  ระดับ 8 ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง  

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย  
2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 



5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

              11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
             (นางประทุมทิพย์  แสไพศาล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
          กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง บุคลากร 
งาน/ฝ่าย/กอง งานการเจ้าหน้าที่/ฝุายอ านวยการ/ส านักปลัดเทศบาล 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าฝุายอ านวยการ/หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 



สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบุคคลของเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ  
การด าเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ  เป็นต้น  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ  ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ด้านคุณภาพ ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วย
ความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 
3.  ด้านเวลา  ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยบุคลากร 1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย  รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ   หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากร 3  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้อ 2  
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารธุรกิจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

บุคลากร 3 ระดับ 3 ต าแหน่งประเภททั่วไป 
บุคลากร 4 ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
บุคลากร 5 ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
บุคลากร 6 ว ระดับ 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
บุคลากร 7 ว ระดับ 7  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 



           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
                (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 

บุคลากร 
  กันยายน  2558 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักปลัดเทศบาล 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าฝุายอ านวยการ/หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 



สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเลขานุการ
และงานบริหารทั่วไป   
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่
จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  
จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ท า
เรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ
และ ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้า 
ส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุม  และบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่น  งาน
ธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งาน
แจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ  งานสัญญาเป็นต้น  และปฏิบัติ 
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ  ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ด้านคุณภาพ ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วย
ความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 
3.  ด้านเวลา  ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1 
1 

 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.    รับรองหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้  
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  
1  ปี  ก าหนดเวลา 2 ปี  ให้ลดเป็น 1 ปี  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ  2   
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร   
การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้   
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 



เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 ระดับ  3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 ระดับ  4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 ระดับ  5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6ว ระดับ  6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  7ว ระดับ  7  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
                (นายวิทยา  จันทร์ตุลารัตน์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักปลัดเทศฐาล 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ในสายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์นโยบายและแผนท าหน้าที่ช่วยศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อ
เสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผน
หรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและ

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ  ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ด้านคุณภาพ ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วย



โครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  
หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  
แผนงานอบต.  แผนอ าเภอ  แผนงานจังหวัด  และ
โครงการระดับชาติ   ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 
3.  ด้านเวลา  ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  รัฐศาสตร์  
วิจัยทางสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

 

 

 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3  หรือที่ ก.ท. 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ 2 หรือ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  การบริหาร   
วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3        ระดบั 3   ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4        ระดบั 4   ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5        ระดบั 5   ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว      ระดับ 6   ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว      ระดับ 7   ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ



ไทย 
           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายพสุธร  รชตพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต 

กันยายน  2558 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
               (นางสาวนงคราญ  เหล่าอัน) 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักปลัดเทศบาล 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และ
สันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครอง
ท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 



 
 
 
 
 
 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
พนักงานสูบน้ า  1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3 หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 
1 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 4 ข้อ 2 
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง  
สังคมวิทยา หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักพัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน 6 ระดับ 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน 7 ระดับ 7  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข



ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  
ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ  การ
ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การจ าหน่าย
ยานพาหนะท่ีช ารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  การรวบรวม
ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการ
ประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน



 กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4) ด้านค่าใช้จ่าย  

ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
พนักงานขับรถยนต์ 
ภารโรง 
คนงาน 
ยาม 

1 
1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค.   

หรือ  ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค. หรือ         
ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 
ปี ให้เพิ่มเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ข้อ 1 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 
เจ้าพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 
เจ้าพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 
เจ้าพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 
เจ้าพนักงานธุรการ 6 ระดับ 6 
 



คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส านักปลัด 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  
พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ 
กับด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ   
และสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การ
ปูองกันฝุายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

1) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก



 ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
วิศวกรรมไฟฟูา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟูา  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อม
และโลหะแผ่น หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา  เทคนิคเครื่องเย็นและ
ปรับอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟูา    ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2 หรือท่ี ก.ท. 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ก าหนด  2 ปี  ให้เพิ่มเป็น  3  ปี   ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย2 ข้อ 1 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ระดับ 2 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ระดับ 3 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ระดับ 4 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ระดับ 5 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ระดับ 6 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 



           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า) 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  นักพัฒนาชุมชน 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม เครื่องจักรกล เกี่ยวกับ
การสูบน้ าเพื่อกิจการต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น ช่วยเหลือ
การเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง หรืองานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

1) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 



(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 
ต าแหน่ง จ านวนคน 

- - 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานในหน้าท่ี และม ีความรู้เรื่องเครื่องจักรกล เบื้องต้น 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 



กันยายน  2558 
 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษา และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เครื่องจักรกลขนาด
เบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายบัญชีนี้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน ตามท่ี ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 



- - 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีความรู้ความช านาญในการขับ เครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็น อย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับ รถตามกฎหมาย 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 



 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  บุคลากร 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล  การสรรหา
และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับ
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดท าทะเบียนประวัติ
การรับราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับการออกจาก
ราชการ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 



 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย  รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ   หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 



กันยายน  2558 
 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง คนงาน 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 



- 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 



ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ยาม 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
อยู่ยามเฝูาสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของ ทาง
ราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ดังกล่าว 
หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงาน ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

1) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
- 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   



- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ภารโรง 



งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคาร 
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

1) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
 - 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
- 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 



ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส านักปลัด 



 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ ดังกล่าว และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
- 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 



คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 



ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
บริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  
วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการ
บริหารงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งาน
ธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู้  งานจัดระดับงาน งาน
บริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า
การท าความเห็นและสรุปรายงาน     ด าเนินการเกี่ยวกับ
การอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง 
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง  การเงิน

และการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต)  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 1/2546  และ 

2. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับ 
ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 



 
 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

-  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ข้อ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)  หรือหัวหน้า
ฝุาย (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน
การคลัง   หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

        (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงาน- 
การคลัง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6) หรือหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการคลัง 6หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี 6)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานการคลัง  หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี  
ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   บริหารการคลัง  
การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
       2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นัก
บริหารงานการคลัง 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 ข้อ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6 หรือเจ้าหน้าที่
บริหารงานการเงินและบัญชี 6) หรือหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานการคลัง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหาร งานการเงินและบัญชี 6) หรือที่ 
ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานการคลัง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือ  
การพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานการคลัง 6 ระดับ 6  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานการคลัง 7 ระดับ 7  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานการคลัง 8     ระดับ 8 ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง     
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 



           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา  ซึ่งมีลักษณะ

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  



งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี
ทั่วไปของส่วนราชการ  การวิเคราะห์งบประมาณ การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบความถูก
ต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี
แยกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

1) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 
 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

                          1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3   
หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการเงินและบัญชี 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งตามข้อ 2 หรือ 
  2.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.  
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 



นักวิชาการเงินและบัญชี 3  ระดับ 3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 4  ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 7  ระดับ 7  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัสดุ
ทั่วไปของส่วนราชการที่ค่อนข้างยาก  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจ่าย การเก็บ
รักษา  การซ่อมแซม  และบ ารุงรักษา  การท าบัญชี
ทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญ  หลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด   

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 



การท าสัญญา  การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 

 
 
 
 

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

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ  
เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ   
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ  2 หรือท่ี ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานพัสดุหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี ก าหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ข้อ 1 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  ระดับ 2 



  เจ้าพนักงานพัสดุ 3  ระดับ 3 
  เจ้าพนักงานพัสดุ 4  ระดับ 4 
  เจ้าพนักงานพัสดุ 5  ระดับ 5 
  เจ้าพนักงานพัสดุ 6  ระดับ 6 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน
ของเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
รับแบบแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสีย ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  รับช าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน  และ
ลงบัญชี  จัดท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษา
หลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  
ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและ
ประเมินภาษี  การเก็บรักษา  และน าส่งเงิน  เป็นต้น  
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 



 
 
 
 
 
 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 

 
 
 
 

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

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.  
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2  หรือที่ ก.ท.  เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  ก าหนดเวลา  
2 ปี  ให้เพิ่มเป็น 3 ปี  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ข้อ 1 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2  ระดับ 2 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3  ระดับ 3 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4  ระดับ 4  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5  ระดับ 5 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6                        ระดับ 6 
 



คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ   
ค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม  รับ
ช าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  จัดท า
ทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน  การเสีย
ภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ ออกหมายเรียก
และหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การ
เก็บรักษาและน าส่งเงิน  เป็นต้น  และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

5) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

6) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

7) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

8) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ  การตลาด การขาย   
บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  นักวิชาการเงินและบัญชี 



 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานค่อนค้าง
ยากถึงยากมากเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีทั่วไปของ
ส่วนราชการ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  เช่น  
การตรวจสอบหลักฐาน  ใบส าคัญคู่จ่าย เงินลงบัญชี  ท า
รายงานการบัญชี  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี ท า
หนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 

 
 
 
 

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

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางทางบัญชี        พาณิชยการเลขานุการ การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา



บัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ก าหนดเวลา 2 ปี  ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2  ข้อ 1 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  ระดับ 2  ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3  ระดับ 3  ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4  ระดับ 4  ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6  ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 

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

 (                                                    



บุคลากร 
กันยายน  2558 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กันยายน  2558 

) 
ต าแหน่ง.................................................. 

กันยายน  2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 



(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทาง
การเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การรับ – จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน
และตรวจเงิน ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ   เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นี้ได้ 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

-   
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ



ไทย 
           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
งาน/ฝ่าย/กอง กองคลัง 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 



ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานพัสดุ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  
จัดซื้อ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  การท าบัญชี   
การท าสัญญา   การต่ออายุสัญญา  และการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

5) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

6) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

7) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

8) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  บริหารธุรกิจ  การ
จัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ช่างเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือทางอ่ืนที่ ก .ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 



 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนโยธา 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนโยธา 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
บริหารงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวาง

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  



โครงงาน การรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้
ในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ครุภัณฑ์ และออกแบบค านวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
และซ่อมแซม บ ารุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ  
รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจรับงานงวด
เพ่ือเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและ  
รายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและ
ก่อสร้างของเทศบาล และบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน 
ซ่ึงต าแหน่งต่าง ๆ เหลา่นี ้มีลักษณะท่ีจ าเป็นต้องใชผู้มี้
ความรู้ความช านาญในวิชาช่างโยธา วิชาการทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานช่างรังวัด งานช่าง
ส ารวจ ออกแบบค านวณวิศวกรรมต่าง ๆ งานด้าน   
สวนสาธารณะ งานด้านไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ 
การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการ 

2 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟูา เครื่องกล การจัดการ
งานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ และ 
2. ได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบัติราชการ 
ด้านงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 



ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 
                  (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานช่าง 7) หรือที่       ก.ท.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืน       ที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี หรือ 
                           (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานช่าง 6) หรือหัวหน้าฝุาย 
(นักบริหารงานช่าง 6)  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ      ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม   
ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟูา เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7) 
               -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 
                  (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 6  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า    มาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                  (2)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า      4 ปี  โดย

จะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานช่าง 6 ระดับ 6  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานช่าง 7 ระดับ 7  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานช่าง 8 ระดับ 8  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 
นักบริหารงานช่าง 9 ระดับ 9  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 



           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง นายช่างโยธา  
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนโยธา 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนโยธา 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง
โยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด  งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การ
ค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้าน
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

5) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 



การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

6) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

7) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

8) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 

 
 
 
 

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

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา 2  ข้อ 1 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นายช่างโยธา 2  ระดับ 2  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นายช่างโยธา 3  ระดับ 3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นายช่างโยธา 4  ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 



นายช่างโยธา 5  ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นายช่างโยธา 6 ว              ระดบั 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
นายช่างโยธา 7 ว              ระดบั 7  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนโยธา 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนโยธา 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  
ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ  การ
ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การจ าหน่าย
ยานพาหนะท่ีช ารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  การรวบรวม

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
5) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

6) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 



ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการ
ประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

7) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

8) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
 
 
 

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

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค.   
หรือ  ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค. หรือ         
ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 
ปี ให้เพิ่มเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ข้อ 1 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 
เจ้าพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 
เจ้าพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 
เจ้าพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 



เจ้าพนักงานธุรการ 6 ระดับ 6 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนโยธา 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  นายช่างโยธา 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง
โยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด  งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การ
ค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้าน
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา 
การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 



 
 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
 
 
 

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

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 



           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการ
บริหารการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับท่ี
อยู่ในความควบคุมของทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐาน
ของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัด
และควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่ง 
เสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การ
วางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริม
และเผยแพร่การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 



 
 
 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการศึกษา 1 

 
 
 
 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ที ่ก.ท.ก า หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส า หรับต า แหน่ง
นี้ได้ และ 
2. ด า รงต า แหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่า โดยต้องปฏิบัติงานทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส า หรับต า แหน่งนักบริหารการศึกษา 6 และได้ด า รงต า แหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ป ีโดยจะต้องปฏิบัติราชการในต า แหน่งนักบริหารการศึกษา หรือได้ปฏิบัติงานในต า แหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นใน
ระดับเดียวกันหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี ก.ท. ก า หนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

1. นักบริหารงานการศึกษา 6 ระดับ 6 
2. นักบริหารงานการศึกษา 7 ระดับ 7 
3.นักบริหารงานการศึกษา 8 ระดับ 8 
คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 



          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/
ผลผลิต/

ประสิทธิภาพต่อ
องค์กร 

ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการ จัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การ
จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดย ใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท า
ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย การศึกษา การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าใน การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าท่ี งานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมาย/ผลผลิต/
ประสิทธิภาพหลัก
หลักท่ีมีต่อองค์กร 
ก าหนดไวใ้ห้
ครอบคลุมตัวชี้วัด
ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ปริมาณ  คุณภาพ  
เวลา และค่าใช้จ่าย  

5. ด้าน
ปริมาณ   

ตอบสนอง
ประชาชนผู้
มาขอรับ



บริการ ใน 
อบต.พระ
เพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส 
และ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

6. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนอง
การให้บริการ
ประชาชนผู้
มาขอรับ
บริการด้วย
ความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  
ใส่ใจการ
ให้บริการ ดุจ
เสมือนญาติ
มิตร  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และ
เป็นกันเอง 

7. ด้านเวลา   
ให้บริการ
ประชาชนไม่
ก าหนดเวลา 
เพ่ือ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ในกรณี
เร่งด่วน หรือ
เหตุการณ์
ฉุกเฉิน  และ
ทันตาม



ก าหนดเวลา 
8. ด้าน

ค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากร
ด้วยความ
ประหยัด  
ตระหนักถึง
คุณค่าการ
ได้มาจาก
ภาษีของ
ประชาชน 
และ
ประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 และครูผู้ช่วย 

1 
3 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาลได้หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนักวิชาการศึกษาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิตามข้อ 2 หรือ 
2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
 



ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักวิชาการศึกษา 3 ระดับ 3  
นักวิชาการศึกษา 4 ระดับ 4  
นักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5  
นักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6  
นักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  นักวิชาการศึกษา 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด้านต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา 
โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อการ จัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการ
ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย 
และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การ
จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจน
การให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดย ใช้เทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาและส่งเสริมการวิจัย การศึกษา การวางโครงการส ารวจ

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

1. ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 



เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา 
ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าใน การ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง 
ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท า
แผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าท่ี งานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหาร
วิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาลได้หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

- 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

- 
คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข



ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
งาน/ฝ่าย/กอง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  นักวิชาการศึกษา 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
ปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน



 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  

ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
 
 
 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

 
 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

 
 
 
 



คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งาน/ฝ่าย/กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุขในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองระดับ
แผนกและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน 
สาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การเฝูาระวังโรค  การวางแผน  
การให้บริการสาธารณสุข  เช่น  การส่งเสริมสุขภาพ  การ
ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ  ฯลฯ 
การฝึกอบรม  การสุขศึกษา  การประสานงานและ
สนับสนุนการวางแผนทุกระดับ  การวางแผน นิเทศงาน  
ติดตามและประเมินผลงาน  การจัดรูปปรับปรุงองค์กร  
การวางแผนก าลังคน  และจัดท างบประมาณในการ
ด าเนินงานสาธารณสุขและ บริการทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานสาธารณสุข  การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์   
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อย

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก



และการกระจายแผนงานส าหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ  
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้แผนงานการสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้  ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนด
นโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กับงานสาธารณสุข  ซ่ึงต าแหน่งต่าง ๆ เหลา่นีมี้ลกัษณะท่ี
จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้หรือความช านาญ
และประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขอย่างสูง 

ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
พยาบาลวิชาชีพ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
ทันตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 

2 
2 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางพยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์  

สาธารณสุขมูลฐาน  ทันตแพทยศาสตร์  แพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา  สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขความปลอดภัย  อนามัย  การพยาบาลสุขาภิบาลอนามัย  ชีวอนามัย  และสาธารณสุขมูลฐาน)  หรือทาง
อ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
  2.  ด ารงต าแหน่งในระดับ 6 หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่า  โดยปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข 
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข  6 ข้อ 1  และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข  (นักบริหารงาน- 
สาธารณสุข 7) หรือหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
          (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) 
หรือหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับ



งานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้พยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันต
แพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
(ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย  
การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนสาธารณสุข(นักบริหาร- 
งานสาธารณสุข 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข  (นักบริหารงาน- 
สาธารณสุข 6)  หรือหัวหน้าฝุาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงานสาธารณสุขหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ารงต าแหน่งใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  
1 ปี 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

นักบริหารงานสาธารณสุข  6     ระดับ 6  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
นักบริหารงานสาธารณสุข  7     ระดับ 7  ต าแหน่งประเภทบริหาร  
นักบริหารงานสาธารณสุข 8      ระดับ 8  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง  
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
งาน/ฝ่าย/กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการ
พยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการพยาบาล หรือ
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา 
ภายใต้การควบคุมของแพทย์ โดยท าหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและ
บันทึกผลการให้การพยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น 
พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี 
เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจ 
วินิจฉัยและบ าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการ
ผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้ 
เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและ

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

9) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

10) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

11) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

12) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 



บ าบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผน
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
คนงาน 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับปริญญาตรี    หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล   และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล  หรือ
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

          1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3 หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก าหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อ 2 
          2.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  สาขาการพยาบาล 
หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

 พยาบาลวิชาชีพ 3 ระดับ 3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 พยาบาลวิชาชีพ 4 ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 พยาบาลวิชาชีพ 5 ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 พยาบาลวิชาชีพ 6 ระดับ 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 พยาบาลวิชาชีพ 7 ระดับ 7  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 



           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
งาน/ฝ่าย/กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 



สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน ซึ่ง
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย   ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก การสุขาภิบาล การ
ควบคุมปูองกันโรคและทันตสาธารณสุข   หรือปฏิบัติงานในลักษณะ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เช่น วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีการด าเนินงานพิจารณา
เสนอแนะ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการให้บริการทางวิชาการ
สาธารณสุข ฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทาง
สาธารณสุข เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับโรคระบาด เช่น  สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ ให้การนิเทศงานทาง
ระบาดวิทยาของโรคต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อ
องค์กร ก าหนดไวใ้ห้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน 
อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับ
บริการด้วยความเป็นมิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการ
ให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในกรณีเร่งด่วน หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณค่าการได้มาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
คนงานประจ ารถเก็บขยะ 

1 
3 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะ  

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก .ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมี  
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย  

หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  หรือเจ้าพนักงาน 
ส่งเสริมคุณภาพ 2 และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  หรือเจ้าพนักงาน 
ส่งเสริมคุณภาพ 2 และได้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสาธารณสุขชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา  4  ปี ให้
เพ่ิมเป็น 5 ปี  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ชุมชน 2  ข้อ 1 
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2   ระดับ 2 ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3   ระดับ 3 ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4   ระดับ 4 ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5   ระดับ 5 ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6   ระดับ 6 ประเภทต าแหน่ง  ทั่วไป 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข



ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง ทันตสาธารณสุข  
งาน/ฝ่าย/กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่เด็กในวัยต่าง  ๆ  ผู้ปุวย
และประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจปูองกันและ
บ าบัดรักษาผู้ปุวยทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก เป็น
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อ าเภอ ศูนย์

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
1. ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 



การแพทย์และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เช่น 
การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ าลาย   ถอนฟัน รักษาโรค 
และท าความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟัน ฯลฯ ตามค าสั่ง  หรือภายใต้การควบคุมของ
ทันตแพทย์   ให้ค าปรึกษาแนะน าและเผยแพร่ด้านการ
รักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่
ผู้ปุวย นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป 
จัดเตรียมและบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุขจัดท าแผนปฏิบัติการ
ทางด้านทันตสาธารณสุข  จัดท ารายงานและสถิติทาง
ทันตสาธารณสุข  เพ่ือติดตามประเมินผลงานด้านทันต
สาธารณสุข   อาจปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ  การ
สุขาภิบาล  การควบคุมปูองกันโรคและรักษาพยาบาล
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

3. ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
- - 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา
สามัญหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   หรือทางอ่ืนที่ ก .ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตสาธารณสุข 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ  2 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

ทันตสาธารณสุข 2 ระดับ 2  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ทันตสาธารณสุข 3 ระดับ 3  ต าแหน่งประเภททั่วไป 



ทันตสาธารณสุข 4 ระดับ 4  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ทันตสาธารณสุข 5 ระดับ 5  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ทันตสาธารณสุข 6 ระดับ 6  ต าแหน่งประเภททั่วไป  
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  
ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ  การ
ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การจ าหน่าย
ยานพาหนะท่ีช ารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  การรวบรวม

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  
9) ด้านปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

10) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 



ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการ
ประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

11) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 

12) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
พนักงานขับรถยนต์ 
ภารโรง 
คนงาน 
ยาม 

1 
1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค.   

หรือ  ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 

4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ.  ก.ค. หรือ         
ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2  และได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 
ปี ให้เพิ่มเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ข้อ 1 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

เจ้าพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 
เจ้าพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 
เจ้าพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 
เจ้าพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 



เจ้าพนักงานธุรการ 6 ระดับ 6 
 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบก าหนดหน้าที่งาน  (job description ) 

ชื่อต าแหน่ง บุคลากร 
งาน/ฝ่าย/กอง ส านักงานปลัด 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส านักปลัด 
 
ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities ) 
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญท่ีได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ 
หรือไม่เคยมีการก าหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา) 

ค่างานหรือลักษณะงาน เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร ก าหนดไว้ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา และค่าใช้จ่าย  

5) ด้านปริมาณ   
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.พระเพลิง  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

6) ด้านคุณภาพ  
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้ าใจ  ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร   ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง 

7) ด้านเวลา   
ให้บริการประชาชนไม่ก าหนดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  และทันตามก าหนดเวลา 



 
 
 
 
 
 
 

8) ด้านค่าใช้จ่าย  
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด  ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities ) 
(แสดงจ านวนและต าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง) 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
 1 

1 
1 
1 
1 

 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 

 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
 
 
 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งตั้ง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   

 
 
 
 

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี้ 

 
 
 



 

คุณสมบัติอ่ืนๆ  ( Other ) 

           1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ
ไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
           5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
           6. มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
           8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดท า 
(prepared By) 

ผู้อนุมัติ 
(Approached By) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledged By) 

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

 (สมปอง  สิงห์ศก) 
บุคลากร 

กันยายน  2558 

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

 (นายกิตติ   ปักครึก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันยายน  2558 

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

 (                                                    
) 

ต าแหน่ง.................................................. 
กันยายน  2558 

 

 

 

 


