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การกําหนดหนาท่ีงาน 

(job  description) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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สารบัญ 
 

สังกัด  และตําแหนง หนาท่ี 

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 6 

     หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 7 

     นักจัดการงานท่ัวไป 11 

     นักทรัพยากรบุคคล 14 

     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 17 

     นิติกร 20 

     นักพัฒนาชุมชน 23 

     เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 

กองคลัง 29 

     ผูอํานวยการกองคลัง 30 

     นักวิชาการเงินและบัญช ี 33 

     นักวิชาการจัดเก็บรายได 36 

     เจาพนักงานพัสดุ 39 

     เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 42 

กองชาง 45 

     ผูอํานวยการกองชาง 46 

     นายชางโยธา 49 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 52 

     ผูอํานวยการกองการศึกษา 53 

     นักวชิาการศึกษา 56 

     พนักงานครูชํานาญการ  (คศ. ๒) 59 

     พนักงานครูชํานาญการ  (คศ. ๒) 61 

     พนักงานครู  (คศ. ๑) 63 

กองสงเสริมการเกษตร 65 

     ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 66 

     เจาพนักงานการเกษตร 69 

 



๓ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล          สายงาน  บริหารงานทองถ่ิน 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-00-1101-001 
งาน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา นายกองคการบริหารสวนตําบลภหูลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม  หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน  ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงาน
ประจําขององคการบริหารสวนตําบลในฐานะปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ซ่ึงมีลักษณะงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ
แผนงานท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนดให
สอดคลองกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ใหคําปรึกษา  
แ ล ะ เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร   ห รื อ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับงานภายในหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ  ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ  และการ
บริหารงานบุคคลของ  อบต. ท้ังหมด  รับผิดชอบงาน
ประจํา ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณา  ทําความเห็น  สรุป
รายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต
ตาง ๆ  ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  
การจัดต้ัง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคการบริหารสวน
ตําบล  การปองกันและระงับอัคคีภัย  การพัฒนาสงเสริม
อาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การเลือกตั้ง  งาน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาติ 

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย  การปกครอง  
รัฐศาสตร  การบริหารรัฐกิจ  รัฐประศาสนศาสตร  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.  ก.ท.  ก.อบต.  กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน  ขอ  1 
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

(1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง)  
หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป 

(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง)  
หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานทองถ่ิน   ระดับตน        ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 
นักบริหารงานทองถ่ิน   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 
นักบริหารงานทองถ่ิน   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

1 
1 
1 
1 
1 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  4 

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ  3 

1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  4 

1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสีย่ง ระดับ  3 

1.6 ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ  3 

1.7 ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี ระดับ  3 

1.8 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  3 

1.9 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  3 

1.10 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  3 

1.11 ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  2 

1.12 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  3 

1.13 ความรูเรื่องการสื่อสารสาธารณะ ระดับ  3 
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2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  3 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  3 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  3 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  3 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  3 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  3 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  3 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  3 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ  3 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนํา ระดับ  3 

3.2.3  ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ  3 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  3 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ระดับ  3 

3.3.2  การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ ระดับ  3 

3.3.3  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  3 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นายสุพร  วงศณรัตน) 
นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 

15  มกราคม  25๖3 
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สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล     สายงาน  บริหารงานท่ัวไป 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-01-2101-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานดาน
งานบริหารท่ัวไป  งานเลขานุการ  งานนโยบายและแผน  
ในฐานหัวหนาหนวยงาน  หัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง  
หัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง  หรือหัวหนาหนวยงาน  
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารและ
ควบคุมงานดานการบริหารท่ัวไปและงานเลขานุการ  เชน  
ติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ  เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  จดบันทึกและ
เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงาน
อ่ืน ๆ  การศึกษา  วิ เคราะห   วิจัย  ประสานแผน  
ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการติดตาม
ประเมินผล  การดําเนินงานตามแผน  โครงการตาง ๆ  
ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือ
ผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ  หรือมี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ เ ก่ียวกับการควบคุม  และ
บริหารงานหลายดานดวยกัน  เชน  งานธุรการ  งาน  
สารบรรณ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  
งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานรักษาความสงบ
เรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี    
งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบ
แบบแผน  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานสัญญา  เปนตน    
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังงานราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาติ 

 



๘ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  
และ  ก.อบต.  รับรอง 
 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน  ขอ  1 
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้  โดยจะตองปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  งานนโยบายและแผน  งาน

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป 
2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดหรือผูอํานวยการกอง  (นักบริหารงานท่ัวไป  

ระดับตน)  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  หรือ 
2.2 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน)  หรือท่ี  

ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป  กําหนดเวลา  4  ป  ใหลดเปน  3  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน  ขอ  1.2  และขอ  1.3 

2.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานท่ัวไป   ระดับตน        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานท่ัวไป   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานท่ัวไป   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นิติกร 
นักพัฒนาชุมชน 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (พ.ก.) 
พนักงานขับรถยนต  (พ.ท.) 
คนงานท่ัวไป  (พ.ท.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 

 

 

 



๙ 

 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  3 

1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  2 

1.7 ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี ระดับ  2 

1.8 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  2 

1.9 ความรูเรือ่งการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  1 

1.10 ความรูเรื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ  2 

1.11 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ  1 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนํา ระดับ  1 

3.2.3  ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ  1 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  1 

 

 



๑๐ 

 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.3.2  การวางแผนและการจัดการ ระดับ  2 

3.3.3  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ  2 

3.3.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.3.5  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาวจิราพร  มันกระโทก) 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป          สายงาน  เลขานุการและจัดการงานท่ัวไป 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-3101-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

บริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารราชการ

ท่ัวไป  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่ง

โดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี  เชน  การศึกษา  วิเคราะห

เก่ียวกับขอมูล  สถิติ  การรายงาน  ชวยวางแผนและ

ติดตามงาน  การติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองและงาน

พิธีตาง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  

จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  

และรายงานอ่ืน ๆ  ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคล

ตาง ๆ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผลการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายดาน

ดวยกัน  เชน  งานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากร

บุคคล  งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งาน

การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบริหารอาคาร  สถานท่ี  

งานเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูล

สถิติ   งานสัญญา  เปนตน  และปฏิบัติหนา ท่ี อ่ืน ท่ี

เก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 

 



๑๒ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต. รับรอง 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานบริหารจัดการ

ภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป  หรือ

งานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักจัดการงานท่ัวไป   ระดับปฏิบัติการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  3 

1.7 ความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ  2 

1.8 ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

 



๑๓ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  3 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.2.2  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางกุสุมา  บุญเฮา) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                 สายงาน  การเจาหนาท่ี 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-3102-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ เ ก่ียวกับการ

วิเคราะห  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การสรรหา   

การบรรจุบุคคลเขารับราชการ  และการแตงตั้ง  การ

ดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน  การ

ควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  การเสริมสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน  จัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ  

การดําเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ  เปนตน  

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 

 



๑๕ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง  การบริหาร   
รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร  การบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล  

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือดํารง
ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากรบุคคล  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักทรัพยากรบุคคล   ระดับปฏิบัติการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักทรัพยากรบุคคล   ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักทรัพยากรบุคคล   ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักทรัพยากรบุคคล   ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.7 ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ  3 

1.8 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  3 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

 



๑๖ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  3 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.2.2  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน          สายงาน  วิเคราะหนโยบายและแผน 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-3103-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  และงานวิจัย

จราจร  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เ ก่ียวกับการศึกษา  

วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผน

หรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

และโครงการตาง ๆ  และจัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ  

ทางดานจราจร  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และ

โครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  

การคมนาคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ

โครงการระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แลวแตกรณี  

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 

 



๑๘ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร  การวางแผน  
วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  คณิตศาสตรและ
สถิติ  สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบาย

และแผนหรืองานวิจัยจราจร  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลว     
ไมนอยกวา  ๔  ป  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  
กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับปฏิบัติการ            ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูที่จําเปนประจาํสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูที่จําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเร่ืองกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเร่ืองการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.7 ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยทุธศาสตร ระดับ  3 

1.8 ความรูเร่ืองการติดตามประเมินผล ระดับ  3 

2. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 



๑๙ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  3 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.2.2  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

 
 
(ลงชื่อ)......................................... 
(นางสาวศิริลักษณ  กับกระโทก) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 
15  มกราคม  25๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นิติกร                                  สายงาน  นิติการ 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-3105-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานทาง

กฎหมาย  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา  

วินิจฉัยปญหากฎหมาย  ราง  และพิจารณาตรวจราง

ขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเ ก่ียวของ  

จัดทํานิติกรรม  รวบรวมขอเท็จจริง  และพยานหลักฐาน

เพ่ือดําเนินการทางคดี  การสอบสวน  ตรวจพิจารณา

ดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงาน  อบต.  และการรอง

ทุกขหรืออุทธรณ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ซ่ึง

ตําแหนงตาง ๆ  เหลานี้ มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผู มี

ความรูความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย 

 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 

 
 



๒๑ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร  กฎหมาย  หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานนิติการ  หรืองาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือดํารงตําแหนง
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการ  
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นิติกร   ระดับปฏิบัติการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นิติกร  ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นิติกร  ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  3 

1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  4 

1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  3 

1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  4 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  3 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  3 

2.4 ทักษะการสืบสวน ระดับ  4 

2.5 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  3 

2.6 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  3 

2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  3 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  3 

 

 



๒๒ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  4 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  4 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  3 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  3 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  3 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การยึดม่ันในหลกัเกณฑ ระดับ  4 

3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  3 

3.2.3  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  4 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาวพรพรรณ  แสงมณี) 
นิติกรชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักพัฒนาชุมชน                     สายงาน  พัฒนาชุมชน 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-3802-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรอืไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

เ ก่ียว กับการพัฒนาชุมชน  ด านเศรษฐกิจ  สั งคม  

วัฒนธรรม  การศึกษา  และสันทนาการ  การอนามัยและ

สุขาภบิาล  การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอ่ืน ๆ  

โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคกร 

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ิน  

ทุกดาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (พ.ก.) 2 

 

 



๒๔ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  
ก.อบต.  รับรอง 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนา

ชุมชน  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักพัฒนาชุมชน   ระดับปฏิบัติการ            ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักพัฒนาชุมชน   ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักพัฒนาชุมชน   ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักพัฒนาชุมชน   ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
 ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.7 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  2 

1.8 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  2 

1.9 ความรูเรือ่งสื่อสารสาธารณะ ระดับ  3 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

 



๒๕ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.3  การใหความรูและสรางสัมพันธ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

3.2.5  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

20  พฤศจิกายน  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

20  พฤศจกิายน  25๖3 

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

(นางสาวจินตนา  โคกเกษม) 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
20  พฤศจกิายน  25๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สายงาน  ปฏิบัตงิานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เลขท่ีตําแหนง 20-3-01-4805-001 
งาน/ฝาย/กอง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

ทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงมีลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทํา

ความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับดําเนินการเพ่ือให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและ     

สาธารณภัยอ่ืน ๆ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  การปองกัน

ฝายพลเรือน  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
พนักงานขับรถยนต  (รถบรรทุกน้ําดับเพลิง) 
พนักงานขับรถยนต  (กูชีพกูภัย) 

1 
1 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรเทคนิค  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒ ิ  
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง    
ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน  วิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ    
ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  และปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับปฏิบัติงาน      ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับชํานาญงาน     ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับอาวุโส           ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  3 

1.2 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องชุมชน  ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

 

 

 

 



๒๘ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ  2 

3.2.2  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.2.5  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นายพัฒถรศักดิ์  ราชู) 
เจาพนักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
15  มกราคม  25๖3 
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กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง                สายงาน  บริหารงานการคลัง 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-04-2102-001 
งาน/ฝาย/กอง กองคลัง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานดาน
บริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  
ว า งแผน   ควบ คุม   มอบหมายงาน   ต รวจสอบ  
ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการ
บริหารงานการคลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง  งาน
การเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวม
ขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ  งาน
ธุรการ  งานการจัดการเงินกู  งานจัดระบบงาน  งาน
บริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจาย  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา  
การทําความเห็นและสรุปรายงาน  ดําเนินการเก่ียวกับ
การอนุญาตท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานการคลัง  
เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทุกทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  
เศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  บริหารการคลัง  การจัดการการคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  
บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  การตลาด  การจัดการ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ         
ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 



๓๑ 

 

 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน  ขอ  1  และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้  โดยจะตองปฏิบัติงานดานการคลัง  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว

ไมนอยกวา  1  ป 
2.1  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน)  หรือท่ี  ก.จ.,  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป 
2.2  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาฝาย  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน)  หรือท่ี  

ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป  กําหนดเวลา  4  ป  ใหลดเปน  3  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง  ระดับตน  ขอ  1.2  และขอ  1.3 

2.4 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานการคลัง   ระดับตน        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการคลัง   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการคลัง   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดเก็บรายได 
เจาพนักงานพัสดุ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  (พ.ก.) 
ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ (พ.ก.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  1 

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  2 

1.7 ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี ระดับ  2 

1.8 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.9 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  1 



๓๒ 

 

1.10 ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  3 

1.11 ความรูเร่ืองระบบการบริหารงานการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระดับ  2 

1.12 ความรูเร่ืองบัญชีและระบบบญัช ี ระดับ  3 

1.13 ความรูเร่ืองการจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสด ุ ระดับ  2 

2. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

3. สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับการปฏิบัติงานในตาํแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง ระดับ  1 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนาํ ระดับ  1 

3.2.3  ความสามารถในการพฒันาคน ระดับ  1 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  1 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.3.2  การวางแผนและการจัดการ ระดับ  2 

3.3.3  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ  2 

3.3.4  ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.3.5  สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  2 
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๓๓ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ี         สายงาน  วิชาการเงินและบัญช ี
เลขท่ีตําแหนง 20-3-04-3201-001 
งาน/ฝาย/กอง กองคลัง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

การเงินและบัญชีท่ีตองใชความรูพ้ืนฐานระดับปริญญา  

ซ่ึ ง มี ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี ต อ ง ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ งิ น  

การงบประมาณ  การบัญชี ท่ัวไปของสวนราชการ  

การศึกษา  วิเคราะห  ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน  

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี  การวิเคราะห

งบประมาณ  การพัฒนาระบบงานคลัง  ตรวจสอบ

ความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร

และบัญชีแยกประเภท  การตรวจสอบความถูกตองของ

การลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนา ท่ี อ่ืน ท่ี

เก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจางประจํา) 1 
 

 
 



๓๔ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  
เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  
หรือ  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและ

บัญชี  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือดํารง
ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดาน
วิชาการเงินและบัญช ี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับปฏิบัติการ            ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูที่จําเปนประจาํสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูที่จําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเร่ืองกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเร่ืองการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.7 ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  3 

1.8 ความรูเร่ืองระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ระดับ  2 

1.9 ความรูเร่ืองบัญชีและระบบบัญช ี ระดับ  3 

1.10 ความรูเร่ืองจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ ระดับ  3 

2. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 



๓๕ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.2  การบริหารความเสี่ยง ระดับ  2 

3.2.3  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  2 

3.2.4  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.5  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 
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๓๖ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได           สายงาน  วิชาการจัดเก็บรายได 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-04-3203-001 
งาน/ฝาย/กอง กองคลัง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะ

ทางการปรับปรุง  การจัดเก็บภาษีตาง ๆ  วิธีการจัดเก็บ

ภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ  และรายไดอ่ืนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การตรวจรับแบบแสดง

รายการคํารองหรือคําขอของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม  

ปรับปรุงแบบแสดงรายการ  คํารอง  คําขอของผูเสียภาษี

ใหเหมาะสม  รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและ

ลงบัญชี  จัดทําทะเบียนและรายการตาง ๆ  เก็บรักษา

หลักฐานการเสียภาษี  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ  

ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและ

ประเมินภาษี  การเก็บรักษาและนําสงเงิน  เปนตน  และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  (พ.ก.) 1 

 

 



๓๗ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  
เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  บริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และปฏิบัติงานดานวิชาการจัดเก็บ

รายได  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  ๔  ป  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานวิชาการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได   ระดับปฏิบัติการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได   ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได   ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได   ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูที่จําเปนประจาํสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูที่จําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเร่ืองกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.3 ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.4 ความรูเร่ืองการจัดการความรู ระดับ  2 

1.5 ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.6 ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.7 ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  3 

1.8 ความรูเร่ืองระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ระดับ  2 

1.9 ความรูเร่ืองบัญชีและระบบบัญช ี ระดับ  3 

1.10 ความรูเร่ืองจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ ระดับ  3 

2. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  2 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  2 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 



๓๘ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบตัิงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การคิดวิเคราะห ระดับ  2 

3.2.2  การบริหารความเสี่ยง ระดับ  2 

3.2.3  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  2 

3.2.4  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.5  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาวมณีรัตน  วันทอง) 
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานพัสด ุ                         สายงาน  ปฏิบัติงานพัสดุ 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-04-4203-001 
งาน/ฝาย/กอง กองคลัง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานทาง

พัสดุท่ัวไปของสวนราชการ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการจัดหา  จัดซ้ือ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  

การซอมแซมและบํารุงรักษา  การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  

การเก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับ

พัสดุ  การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  การทําสัญญา    

การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ  หรือ

สัญญาจาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  (พ.ก.) 1 

 
 
 



๔๐ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ,  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค,  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒ ิ  
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร  
การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  
บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  ชางโยธา  กอสราง  ชางเครื่องกล  ชางไฟฟา  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  
ก.จ.,  ก.ท.  หรือ    ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  และปฏิบัติงานดานพัสดุ  หรืองานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ี
เทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานพัสดุ  หรืองานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

เจาพนักงานพัสดุ   ระดับปฏิบัติงาน      ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานพัสดุ   ระดับชํานาญงาน     ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานพัสด ุ  ระดับอาวุโส           ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญช ี ระดับ  3 

1.6 ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ  3 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

 

 

 

 



๔๑ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางงามเพ็ญ  เฉียงจะโปะ) 
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี       สายงาน  ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  (ล.จ.) 
เลขท่ีตําแหนง     - 
งาน/ฝาย/กอง กองคลัง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองคลัง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน

ทางการเงินและบัญชี  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขาง

ยากเก่ียวกับการเงิน  การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไป

ของสวนราชการ  เชน  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู

จายเงิน  ลงบัญชี  ทํารายงาน  การบัญชี  รวบรวม

รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ

รายรับ-รายจายประจําป  ทําหนังสือชี้แจง  โตตอบดาน

งบประมาณ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย  และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ    

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 

 
 



๔๓ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  
บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการท่ัวไป  ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมา    
ไมนอยกวา  6  หนวยกิต)  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   

- 
 
 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี    ระดับ    -            ตําแหนงประเภท  ลูกจางประจํา 
 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1 

1.2 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  1 

1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  1 

1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1 

1.5 ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญช ี ระดับ  2 

1.6 ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ  1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  1 

2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 



๔๔ 

 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  1 

3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  1 

3.2.3  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  1 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสมพิศ  พลตื้อ) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง                สายงาน  บริหารงานชาง 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-05-2103-001 
งาน/ฝาย/กอง กองชาง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภหูลวง 
ผูบังคับบัญชา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน
ทางดานบริหารงานชาง  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  
หัวหนาหนวยงานท่ีเปนกองหรือสวน  หัวหนาหนวยงาน
เทียบเทากองหรือสวน  หัวหนาหนวยงานท่ีสูงกวากอง  
หรือหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารควบคุมให คําปรึกษาและตรวจสอบงาน     
ดานชางตาง ๆ  เชน  งานชางโยธา  งานดานไฟฟาและ
แสงสวางสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ  งานชางกอสราง  
งานชางสํารวจ  งานชางรังวัด  งานชางเขียนแบบ  งาน
ชางเทคนิค  งานชางโลหะ  งานชางเครื่องยนต  งานชาง
เครื่ อ งกล  เปนตน   นอกจากนั้ นยั งต องวางแผน  
ออกแบบและควบคุมงานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรม
และงานกอสรางตาง ๆ  ซ่ึงตําแหนงตาง ๆ  เหลานี้       
มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผู มีความรูความชํานาญใน    
วิชาชาง  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตร ี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม
ชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรม
กอสราง  สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กอสราง  ไฟฟา  เครื่องกล  การจัดการงานกอสราง  วิศวกรรมศาสตร       
การจัดการงานวิศวกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 



๔๗ 

 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักบริหารงานชาง  ระดับตน  ขอ  1  และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้  โดยจะตองปฏิบัติงานดานการชาง  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว

ไมนอยกวา  1  ป 
2.1  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน)  หรือท่ี  ก.จ.,  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป 
2.2  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน)  หรือท่ี  ก.จ.,  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป  กําหนดเวลา  4  ป  ใหลดเปน  3  ป  สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง  ระดับตน  ขอ  1.2  และขอ  1.3 

2.5 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานชาง   ระดับตน        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานชาง   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานชาง   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
นายชางโยธา 
ผูชวยนายชางโยธา  (พ.ก.) 
ผูชวยนายชางไฟฟา  (พ.ก.) 
คนงานท่ัวไป  (พ.ท.) 

1 
1 
1 
1 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูที่จําเปนประจาํสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  1 

1.2 ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยทุธศาสตร ระดับ  2 

1.3 ความรูเร่ืองการติดตามและประเมินผล ระดับ  2 

1.4 ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.5 ความรูเร่ืองการบริหารความเสี่ยง ระดับ  2 

1.6 ความรูเร่ืองการพัฒนาบุคลากร ระดับ  2 

1.7 ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพืน้ที ่ ระดับ  2 

1.8 ความรูที่จําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.9 ความรูเร่ืองกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.10 ความรูเร่ืองการจัดการความรู ระดับ  1 

1.10 ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ ระดับ  3 

1.11 ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ เชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ระดับ  2 



๔๘ 

 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรปุรายงาน ระดับ  1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ  1 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนํา ระดับ  1 

3.2.3  ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ  1 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  1 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.3.2  การวางแผนและการจัดการ ระดับ  2 

3.3.3  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ  2 

3.3.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.3.5  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

 

(ลงชื่อ)......................................... 
 (นายสุนทร  ศิริภาค) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
15  มกราคม  25๖3 

 

(ลงชื่อ).................................................... 
 (นายมนตรี  กรก่ิง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
15  มกราคม  25๖3 

 

(ลงชื่อ)......................................... 
(นางอัจฉรา  แสวงผล) 

นักบริหารงานชาง  ระดับตน 
15  มกราคม  25๖3 

 



๔๙ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นายชางโยธา                                สายงาน  ปฏิบัติงานชางโยธา 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-05-4701-001 
งาน/ฝาย/กอง กองชาง 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองชาง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานทาง
ชางโยธา  ซ่ึงไดแกงานชางสํารวจ  งานชางรังวัด  งานชาง
เขียนแบบ  และงานชางกอสราง  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการออกแบบดานชางโยธา  
การคํานวณแบบดานชางโยธา  การควบคุม  การกอสราง
ดานชางโยธา  การวางโครงการกอสรางในงานดาน     
ชางโยธา  การใหคําปรึกษาแนะนํา  หรือตรวจสอบท่ี
เก่ียวกับงานดานโยธา  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปรมิาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยนายชางโยธา  (พ.ก.) 1 

 
 
 



๕๐ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
การจัดการงานกอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  สํารวจ  สถาปตยกรรม  ชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชางโยธา  
หรือในสาขาวชิาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นายชางโยธา  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  และปฏิบัติงานดานชางโยธา  หรือ  

งานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  หรือดํารงตําแหนง  
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานชางโยธา  
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นายชางโยธา   ระดับปฏิบัติงาน      ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
นายชางโยธา   ระดับชํานาญงาน     ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
นายชางโยธา   ระดับอาวุโส           ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  3 

1.2 ความรูเรือ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  2 

1.5 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  2 

1.6 ความรูเรือ่งการจัดการความรู ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  2 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  2 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  3 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  3 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  3 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  3 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  3 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ  2 

3.2.2  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  2 

3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  2 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  2 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นายกมล  ธนพงศพันธุ) 
นายชางโยธาอาวุโส 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา         สายงาน  บริหารงานการศึกษา 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-08-2107-001 
งาน/ฝาย/กอง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานในกอง  
สํานักการศึกษาหรือในสวนราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษา  การพัฒนา
งานวิชาการและระบบสารสนเทศ  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและ
งบประมาณ  การประสานงาน  การกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล  ตลอดจนการพัฒนากิจกรรม
เด็ กและ เยาวชน   การส ง เสริม ทํานุบํ ารุ งศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะ
หัวหนาสวนราชการหรือผูชวยหัวหนาสวนราชการ
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
ตําแหนงหัวหนากอง  หัวหนาฝาย  ผู อํานวยการกอง
การศึกษา  รองผู อํานวยการสํานักการศึกษา  และ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ  

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา  ศึกษาศาสตร  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

 

 



๕๔ 

 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน  ขอ  1  และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้  โดยจะตองปฏิบัติงานดานการศึกษา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว

ไมนอยกวา  1  ป 
2.1  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  (นกับริหารงานการศึกษา  ระดับตน)  หรือท่ี ก.จ.,  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป 
2.2  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน)  หรือท่ี  

ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป  กําหนดเวลา  4  ป  ใหลดเปน  3  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน  ขอ  1.2  และขอ  1.3 

2.3  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

2.4 ดํารงตําแหนงประเภทขาราชการหรือพนักงานครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ  มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

2.5 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ท่ีมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  มาแลวไมนอยกวา  
2  ป 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานการศึกษา   ระดับตน        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการศึกษา   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการศึกษา   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
นักวิชาการศึกษา 
พนักงานครู 
ผูชวยนักวิชาการศึกษา  (พ.ก.) 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (พ.ก.) 

1 
3 
1 
1 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสีย่ง ระดับ  1 

1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  2 

1.7 ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี ระดับ  1 

1.8 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  1 



๕๕ 

 

1.9  ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  2 

1.10 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ  2 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ  1 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนํา ระดับ  1 

3.2.3  ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ  1 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  1 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.3.2  การวางแผนและการจัดการ ระดับ  2 

3.3.3  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ  2 

3.3.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.3.5  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  2 
 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(.............................................) 
.................................................. 
.................................................. 



๕๖ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการศึกษา                   สายงาน  วิชาการศึกษา 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-08-3803-001 
งาน/ฝาย/กอง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา  โดยศึกษา  

วิเคราะห  วิจัย  วางแผน  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

เพื่อการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง

การศึกษาวิเคราะห  วิจัยหลักสูตร  การสรางและพัฒนา

หลักสูตรของวิชาการตาง ๆ  ในความรับผิดชอบของทาง

ราชการ  การวิเคราะห  วิจัยและการพัฒนาหนังสือและ

แบบเรียน  การวางแผนการศึกษา  การจัดพิพิธภัณฑทางการ

ศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา  ตลอดจนการใหหรือ

จัดบริการสง เสริมการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี   ศึกษา  

วิเคราะห  วิจัย  ทําความเห็นสรุปรายงาน  และเสนอแนะ

เก่ียวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา  การวาง 

โครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและ

สถิติทางการศึกษา  ติดตาม  ประเมินผล  ดําเนินการและ

แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

วิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง

หลักการ  ระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเร่ือง

ตาง ๆ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ  

เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  

ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย

และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  นอกจากนั้น  ยังทํา

หนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ  งานการเจาหนาที่  

งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานบริหาร

โรงเรียน  งานบริหารวิชาการ  งานการศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัย  งานฝกและสงเสริมอาชีพ  สงเสริมศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ใน  อบต. 
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาติ 



๕๗ 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยนักวิชาการศึกษา  (พ.ก.) 1 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา  ศึกษาศาสตร  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูหรือ
ขาราชการครไูด 

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  และปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา  

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ., ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดมาแลวไมนอยกวา  6 ป  กําหนดเวลา  6 ป  
ใหลดเปน  4  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  ขอ  2  และ
ใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  ขอ  3  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักวิชาการศึกษา   ระดับปฏิบัติการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา   ระดับชํานาญการ           ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา   ระดับชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา   ระดับเชี่ยวชาญ             ตําแหนงประเภทวิชาการ 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1 

1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1 

1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  1 

1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ  1 

1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  1 

1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  1 

1.7 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  1 

1.8 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  1 

1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ  2 

 

 



๕๘ 

 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  1 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  1 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  1 

2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  1 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การคิดวิเคราะห ระดับ  1 

3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  1 

3.2.3  การใหความรูและสรางสัมพันธ ระดับ  1 

3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  1 

3.2.5  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ ระดับ  1 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

 
 
(ลงชือ่)......................................... 

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาวจิตา  นามอาษา) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

15  มกราคม  25๖3 
 

 

 

 



๕๙ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ครู                                    สายงาน  การสอน 
เลขท่ีตําแหนง 203086600473 
งาน/ฝาย/กอง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองนกเขียน  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานการสอน  มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การจดัการเรียนการสอน การจัดประสบการณ การเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู   การบริหารจัดการชั้นเรียน     

การพัฒนาผูเรียน  การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย  

คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  การประสาน

ความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลในชุมชน  และหรือ

สถานประกอบการ  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน  การบริการ

สังคมดานวิชาการ  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต. ภูหลวง  ท้ังเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (พ.ก.) 1 

 



๖๐ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา  ศึกษาศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ   
ก.อบต.  กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. ดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  

และ  ก.อบต.  เทียบเทา  โดยผานการพัฒนาและผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  
และ  ก.อบต.  กําหนด  หรือ 

2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้  (วิทยฐานะ) 

ครูชํานาญการ                  อันดับ  คศ. 2    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูชํานาญการพิเศษ           อันดับ  คศ. 3    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญ                    อันดับ  คศ. 4    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ             อันดับ  คศ. 5    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรูความสามารถทักษะในรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณการเรียนรูดานการบริหารจัดการ     
ชั้นเรียน  และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อยางมีคุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ถูกตอง  เหมาะสม  ดวยวิธีการท่ีหลายหลาย  เปนผู เรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตอตนเอง  บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  และ
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  คุณลักษณะ  และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
1. มีภาระงานสอนตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ   

ความเชี่ยวชาญ  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ) 
ครูชํานาญการ  อันดับ  คศ. 2 

15  มกราคม  25๖3 



๖๑ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ครู                                    สายงาน  การสอน 
เลขท่ีตําแหนง 203086600474 
งาน/ฝาย/กอง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (บานหลุมเงิน) 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานการสอน  มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การจดัการเรียนการสอน การจัดประสบการณ การเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู   การบริหารจัดการชั้นเรียน     

การพัฒนาผูเรียน  การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย  

คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  การประสาน

ความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลในชุมชน  และหรือ

สถานประกอบการ  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน  การบริการ

สังคมดานวิชาการ  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต. ภูหลวง  ท้ังเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 



๖๒ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา  ศึกษาศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ   
ก.อบต.  กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. ดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  

และ  ก.อบต.  เทียบเทา  โดยผานการพัฒนาและผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  
และ  ก.อบต.  กําหนด  หรือ 

2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้  (วิทยฐานะ) 

ครูชํานาญการ                  อันดับ  คศ. 2    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูชํานาญการพิเศษ           อันดับ  คศ. 3    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญ                    อันดับ  คศ. 4    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ             อันดับ  คศ. 5    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรูความสามารถทักษะในรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณการเรียนรูดานการบริหารจัดการ     
ชั้นเรียน  และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อยางมีคุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ถูกตอง  เหมาะสม  ดวยวิธีการท่ีหลายหลาย  เปนผู เรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตอตนเอง  บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  และ
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  คุณลักษณะ  และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
1. มีภาระงานสอนตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ      

ความเชี่ยวชาญ  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางสาววิภาวรรณ  ทรงศิล) 
ครูชํานาญการ  อันดับ  คศ. 2 

15  มกราคม  25๖3 



๖๓ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ครู                                    สายงาน  การสอน 
เลขท่ีตําแหนง 203086600475 
งาน/ฝาย/กอง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองกก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
สายงานการสอน  มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การจดัการเรียนการสอน การจัดประสบการณ การเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู   การบริหารจัดการชั้นเรียน     

การพัฒนาผูเรียน  การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีวินัย  

คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  การประสาน

ความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลในชุมชน  และหรือ

สถานประกอบการ  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน  การบริการ

สังคมดานวิชาการ  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ

ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการ  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต. ภูหลวง  ท้ังเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 

 



๖๔ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา  ศึกษาศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ   
ก.อบต.  กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง 
1. ดํารงตําแหนงครู  มาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เทียบเทา  

โดยผานการพัฒนาและผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ ก.อบต.  กําหนด หรือ 
2. ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้  (วิทยฐานะ) 

ครูชํานาญการ                  อันดับ  คศ. 2    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูชํานาญการพิเศษ           อันดับ  คศ. 3    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญ                    อันดับ  คศ. 4    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ             อันดับ  คศ. 5    ตําแหนงประเภทพนักงานครู 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรูความสามารถทักษะในรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณการเรียนรูดานการบริหารจัดการ     
ชั้นเรียน  และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อยางมีคุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ถูกตอง  เหมาะสม  ดวยวิธีการท่ีหลายหลาย  เปนผู เรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตอตนเอง  บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  และ
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  คุณลักษณะ  และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
1. มีภาระงานสอนตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ   

ความเชี่ยวชาญ  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนด 
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นางประทุม  ศิริกันชัย) 
ครู  อันดับ  คศ. 1 

15  มกราคม  25๖3 
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กองสงเสริมการเกษตร 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร    สายงาน  บริหารงานการเกษตร 
เลขท่ีตําแหนง 30-2-14-2109-001 
งาน/ฝาย/กอง กองสงเสริมการเกษตร 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน
ทางการเกษตรและทางสัตวแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบั ติ เ ก่ียวกับการศึกษา  คนควา  ทดลอง  และ
วิ เคราะหวิจัยทางการเกษตร  เชน  การเพาะปลูก      
การปรับปรุงพันธุ  การคิดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช  
การวิเคราะหดิน  และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช  
การศึกษา  วิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช  วัตถุมีพิษ  
และปุยเคมี  การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธิตงาน
การเกษตร  การฉีดวัคซีน  การตรวจและรักษาพยาบาล  
การกักสัตว  การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเลี้ยงและ
รักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง    
เปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการ
ดําเนินการดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ  การเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตาง ๆ 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ  

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการเกษตร  สัตวแพทย  
การประมง  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
 

 



๖๗ 

 

ขอบเขต  และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  นักบริหารงานการเกษตร  ระดับตน  ขอ  1  และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้  โดยจะตองปฏิบัติงานดานการเกษตร  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาแลวไมนอยกวา  1  ป 
2.1  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง  (นักบริหารงานการเกษตร  ระดับตน)  หรือท่ี  

ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป 
2.2  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย  (นักบริหารงานการเกษตร  ระดับตน)  หรือท่ี  

ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบมาแลวไมนอยกวา  4  ป  กําหนดเวลา  4  ป  ใหลดเปน  3  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการเกษตร  ระดับตน  ขอ  1.2  และขอ  1.3 

2.3  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  หรือท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

นักบริหารงานการเกษตร   ระดับตน        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการเกษตร   ระดับกลาง     ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 
นักบริหารงานการเกษตร   ระดับสูง        ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
เจาพนักงานการเกษตร 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (พ.ก.) 
ตกแตงสวน  (พ.ก.) 

1 
1 
1 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 
1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  2 

1.2 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ระดับ  2 

1.3 ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล ระดับ  2 

1.4 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ  2 

1.5 ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระดับ  1 

1.6 ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ  2 

1.7 ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี ระดับ  1 

1.8 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  2 

1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ  2 

  

 

 



๖๘ 

 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ  2 

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ  2 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และถายทอดความรู ระดับ  1 

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ  1 

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  2 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร  4  สมรรถนะ  

3.2.1  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ระดับ  1 

3.2.2  ความสามารถในการเปนผูนํา ระดับ  1 

3.2.3  ความสามารถในการพัฒนาคน ระดับ  1 

3.2.4  การคิดเชิงกลยุทธ ระดับ  1 

3.3 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.3.1  การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก ระดับ  2 

3.3.2  การวางแผนและการจัดการ ระดับ  2 

3.3.3  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ระดับ  2 

3.3.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ระดับ  2 

3.3.5  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน ระดับ  2 

 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(นายสุวิทย  ทับลา) 
นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน 

15  มกราคม  2563 



๖๙ 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร                    สายงาน  ปฏิบัติงานการเกษตร 
เลขท่ีตําแหนง 20-3-14-4401-001 
งาน/ฝาย/กอง กองสงเสริมการเกษตร 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
 
ความรับผิดชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
(แสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตามลําดับความสําคัญท่ีไดมีการปฏิบัติจริง กรณีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของงานใหม หรือไมเคยมีการกําหนดไวกอน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา) 

คางานหรือลักษณะงาน เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพตอองคกร 
     สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน
ทางดานการเกษตร  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การเกษตรดานตาง ๆ  เชน  การเพาะปลูก  การใชปุย  
การปรับปรุงดิน  การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช    
การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตรแกเกษตรกร   
การควบคุมการนําเขาและสงออกของพืชและผลิตผล  
จากพืชและวัสดุการเกษตร  ตลอดจนการชวยเหลือ
นักวิชาการเกษตรในการศึกษา  คนควา   ทดลอง  
วิเคราะห  วิจัยเก่ียวกับวิชาการเกษตร  และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เปาหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักท่ีมีตอองคกร 
กําหนดไว ใหครอบคลุมตัวชี้ วั ดท้ั ง  4  ดาน  คือ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  
1) ดานปริมาณ   

ตอบสนองประชาชนผูมาขอรับบริการใน  อบต.   
ภูหลวง  ท้ังเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2) ดานคุณภาพ  
ตอบสนองการใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการดวยความเปนมิตร มีน้ํ าใจ  ใส ใจการ
ใหบริการ ดุจเสมือนญาติมิตร  ยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกันเอง 

3) ดานเวลา   
ใหบริการประชาชนไมกําหนดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในกรณีเรงดวน หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน  และทันตามกําหนดเวลา 

4) ดานคาใชจาย  
ใชทรัพยากรดวยความประหยัด  ตระหนักถึง
คุณคาการไดมาจากภาษีของประชาชน และ
ประเทศชาต ิ

 
ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Responsibilities) 
(แสดงจํานวนและตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง) 

ตําแหนง จํานวนคน 
- - 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร  การเกษตร  ธุรกิจเกษตร  ชางกลเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  เศรษฐศาสตร  
การเกษตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได   
 
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงตั้ง   เล่ือนระดับ  เล่ือนตําแหนง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตร  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานดานการเกษตร  หรือ 

งานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  
ใหลดเปน  5  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ  2  
และใหลดเปน  4  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร  ระดับปฏิบัติงาน  
ขอ  3  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ตามท่ี  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด        
โดยจะตองปฏิบัติงานดานการเกษตร  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี้ 

เจาพนักงานการเกษตร   ระดับปฏิบัติงาน      ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานการเกษตร   ระดับชํานาญงาน     ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานการเกษตร   ระดับอาวุโส           ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1 

1.2 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ  1 

1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ  1 

1.4 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ  1 

1.5 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ  1 

2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย  

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ  1 

2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ  1 

2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ  1 

2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ  1 

2.5 ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และการถายทอดทอดความรู ระดับ  1 
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3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย  

3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  

3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 

3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 

3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 

3.1.4  การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 

3.1.5  การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  

3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ  1 

3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  1 

3.2.3  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  1 

3.2.4  จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ระดับ  1 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged  By) 

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

 (นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15  มกราคม  25๖3 

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

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

15  มกราคม  25๖3 

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

(............................................) 
.............................................. 
.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


